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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, 

semakin terbukanya kesempatan untuk berkomunikasi secara internasional dan 

pasar bebas yang segera dilaksanakan menuntut bangsa Indonesia memiliki 

kompetensi yang kompetitif di segala bidang. Indonesia tidak bisa lagi hanya 

mengandalkan sumber daya alam dan kemampuan fisik saja untuk mencapai 

kesejahteraan bangsanya, tetapi harus lebih mengandalkan pada sumber daya 

manusia yang profesional. Salah satu syarat untuk mencapainya adalah 

kemampuan berbahasa Inggris, khususnya untuk berkomunikasi secara lisan 

maupun tertulis. Penguasaan ini sangat penting karena hampir semua sumber 

informasi global di berbagai aspek kehidupan menggunakan bahasa Inggris. 

Penguasaan bahasa Inggris tidak hanya untuk mencapai tujuan-tujuan secara 

makro saja, tetapi kemajuan jaman sangat menuntut individu-individu untuk 

meningkatkan kapabilitas dirinya, yang pada akhirnya akan mendukung 

pencapaian tujuan secara makro (Titik, 2003:2). 

Bahasa Inggris berperan penting, penggunaan bahasa Inggris semakin 

dirasakan mendesak untuk bisa mengikuti perkembangan. Perkembangan 

dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta informasi, bahasa inggris tidak 
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lagi menjadi sesuatu yang asing di telingah kita bahkan sekarang menjadi 

kebutuhan pokok untuk menguasai bahasa inggris karena bahasa inggris 

sebagai bahasa internasional, maka butuh keseriusan dalam pengajaran bahasa 

Inggris sehinga siswa mampu berbahasa Inggris dengan baik. Penguasaan 

bahasa Inggris merupakan alat untuk komunikasi secara lisan dan tulis. Bahasa 

Inggris mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lain, 

perbedaan ini terletak fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, hal ini 

mengindikasikan bahwa belajar bahasa Inggris bukan saja belajar kosa kata dan 

tata bahasa dalam arti pengetahuannya, tetapi harus berupaya menggunakan 

atau mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan komunikasi. 

Seorang siswa belum dapat dikatakan menguasai bahasa Inggris kalau 

dia belum dapat menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan komunikasi. 

Memang diakui bahwa seseorang tidak mungkin akan dapat berkomunkasi 

dengan baik kalau pengetahuan kosa katanya rendah, akan tetapi yang lebih 

penting penguasaan kosa kata tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan 

komunikasi dengan bahasa Inggris. Unsur lain tak kalah penting adalah 

penguasaan tata bahasa, karena tata bahasa membantu seseorang untuk 

mengungkapkan gagasannya dan membantu si pendengar untuk memahami 

gagasan yang di ungkapkan orang lain.  

Penguasan bahasa Inggris merupakan persyaratan penting bagi 

keberhasilan individu, masyarakat dalam menjawab tantangan zaman pada 

tingkat global, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, maka 

dalam belajar bahasa Inggris disamping harus tetap berpedoman pada prinsip-
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prinsip bahasa asing pada umumnya, juga dalam belajar bahasa Inggris orang 

harus mengenal ketrampilan reseptif dan ketrampilan produktif. Ketrampilan 

reseptif meliputi ketrampilan menyimak (listening) dan ketrampilan membaca 

(reading) sedangkan ketrampilan produktif meliputi meliputi ketrampilan 

berbicara (speaking) dan ketrampilan menulis (writing), baik ketrampilan 

reseptif maupun ketrampilan produktif perlu dikembangkan dalam proses 

pengembangan pembelajaran bahasa inggris. Hal lain yang tak kalah penting 

adalah masalah ucapan dan intonasi, dalam bahasa inggris intonasi mempunyai 

peranan sangat penting dalam berkomunikasi. Suatu hal yang sering 

dikeluhkan oleh siswa yang belajar bahasa inggris adalah bahwa bahasa inggris 

mempunyai kata-kata yang artinya tidak hanya satu. 

Salah satu cirri kurikulum mata pelajaran bahasa inggris adalah 

tersusunnya materi pelajaran berdasarkan tema-tema tertentu yang disesuaikan 

dengan tahap perkembangan siswa, lingkungan, kebutuhan pembangunan 

nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan juga 

untuk pembinaan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian 

materi pembelajaran tergantung dari pengembangan materi yang dilakukan 

guru yang bersangkutan yang disesuaikan dengan situasi kelas yang sedang 

diajar, yang mana pembelajaran bahasa inggris lebih mengutamakan 

kompetensi komunikatif siswa. 

Pandangan-pandangan tentang pembelajaran bahasa inggris sebagai 

bahasa asing, atau bahasa kedua akhir-akhir ini telah berubah secara signifikan. 

Beberapa asumsi yang ada sebelumnya telah ditinggalkan dan berubah, muncul 
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asumsi-asumsi inovatif dalam pembelajaran sebagai usaha membantu siswa 

mengembangkan keterampuilan penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa 

asing atau bahasa kedua. Beberapa asumsi tersebut menurut (Hawayan, 

1993:21 ) adalah sebagai berikut : yaitu pembelajaran bahasa inggris lebih 

menekankan pada pembelajaran bahasa sebagai keseluruhan (Teaching 

language as a whole) merupakan sistem yang saling berkaitan, dimana 

pembelajaran harus secara natural dan holistik melaluai bahasa yang fungsional 

yang digunakan untuk tujuan-tujuan autentik dan diorganisasikan berdasarkan 

tema-tema bukan berdasarkan unit, pemilihan topik dan tema berdasarkan 

kebutuhan siswa, sehingga peran siswa berubah dari penerimaan pengetahuan 

bahasa secara pasif kearah aktif membuat keputusan dalam proses belajar 

bahasa Inggris dan sebagai penggerak kreatif dalam perolehan bahasa. 

Dalam rangka meningkatkan keterampilan speaking pada perinsipnya 

pembelajaran bahasa Inggris ditekankan secara natural dimana belajar bahasa 

berdasarkan pengguna bahasa dalam komunikasi melalui metode composition 

antar teman, guru, dll tanpa memperhatikan bahasa ibu dan mungkin tanpa 

melakukan analisis grammer atau drill atau teori grammer tertentu. Disini 

menekankan pada pengalaman atau input yang pendekatannya mengajarkan 

kemampuan komunikatif, karena itu kosa kata mendapat peranan yang paling 

penting. 

Hasil penelitian tentang pengajaran bahasa asing di Belanda (2002) 

menunjukkan bahwa dalam pengajaran bahasa asing senantiasa menekankan 

pada kemampuan mendengar dan berbicara untuk tingkat pemula, sedangkan 
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kemampuan menyimak, berbicara, membaca dan menulis secara integral 

diajarkan pada tingkat menengah dan tingkat atas, hasil penelitian ini bermakna 

bahwa dalam pengajaran bahasa asing masing-masing jenjang pendidikan 

memiliki penekanan yang berbeda-beda. 

Revisi GBPP 1994 menyatakan pelajaran Bahasa Inggris harus 

memberikan penekanan yang sama pada keempat keterampilan berbahasa 

dengan tujuan untuk membantu siswa agar mampu membaca, mendengar, 

berbicara, dan menulis dalam Bahasa Inggris (Depdiknas, 2000: 11). Namun, 

pada kenyataanya terdapat banyak hal yang tidak mendukung perkembangan 

keempat keteramipalan berbahasa tersebut. Faktor pertama berkaitan dengan 

siswa sendiri. Pada umumnya siswa tidak tahu bagaimana cara belajar Bahasa 

Inggris secara efektif. Selain itu mereka memiliki motivasi belajar yang rendah. 

Bahkan, mungkin menganggap Bahasa Inggris sebagai pelajaran pelengkap 

saja. Mereka tidak menyadari akan pentingnya Bahasa Inggris, misalnya untuk 

bersaing di dunia luar . Akibatnya, mereka tidak mengikuti pelajaran dengan 

baik di kelas. Faktor kedua berkaitan dengan guru Bahasa Inggrisnya sendiri, 

Banyak guru yang masih merasa bahwa kemampuan dan pengalaman 

berbahasa Inggris mereka masih sangat kurang. Akibatnya, mereka tidak 

menggunakan Bahasa Inggris di kelas, bahkan untuk sekedar memberikan 

instruksi. Faktor ketiga metode-metode pembelajaranya kurang ekfektif dan 

kadang tidak sesuai dengan porsi yang diajarkan akibatnya siswa merasah 

jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris. Faktor selanjutnya 

berkaitan dengan keterbatasan media, sumber, fasilitas dan peralatan yang ada 
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di sekolah. Akibatnya aktivitas belajarpun menjadi monoton. Permasalahan-

permasalahan yang ada tersebut saling berkaitan satu sama lain. Berangkat dari 

pemikiran tersebut di atas, maka pada penelitian kali ini penulis ingin mencari 

tahu tentang pembelajaran bahasa Inggris  conversetion pada siswa kelas VI 

SD Negeri Jabung 01 Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tahun ajaran 

2009/2010. 

B. Fokus dan  Sub  Fokus 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan 

pada : pembelajaran Bahasa Inggris  conversetion pada siswa kelas VI SD 

Negeri Jabung 01. Adapun  fokus penelitiannya diarahkan untuk menjawab 3 

(tiga ) sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas VI SD Negeri 

Jabung 01, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tahun ajaran 2009/2010? 

2. Bagaimana metode guru mengajar Bahasa Inggris melalui conversetion 

pada siswa kelas VI SD Negeri Jabung 01 Kecamatan Plupuh Kabupaten 

Sragen tahun ajaran 2009/2010 ? 

3. Faktor-faktor apa yang mendukung kelancaran siswa dalam belajar bahasa 

Inggris pada siswa kelas VI SD Negeri Jabung 01 Kecamatan Plupuh 

Kabupaten Sragen tahun ajaran 2009/2010 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian pembelajaran Bahasa Inggris ini  bertujuan untuk :  

1. Mendeskripsikan sistem pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas VI SD 

Negeri Jabung 01, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tahun ajaran 

2009/2010. 

2. Mendeskripsikan metode guru mengajar Bahasa Inggris melalui 

conversetion pada siswa kelas VI SD Negeri Jabung 01 Kecamatan Plupuh 

Kabupaten Sragen tahun ajaran 2009/2010  

3. Mendeskripsikan Faktor-faktor apa yang mendukung kelancaran siswa 

dalam belajar bahasa Inggris pada siswa kelas VI SD Negeri Jabung 01 

Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tahun ajaran 2009/2010 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan salah satu kajian 

mengenai sistem pembelajaran Bahasa Inggris di SD. Sedangkan hasil  

temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi konstribusi terhadap 

pengelolaan sistem pembelajaran bahasa Inggris lebih meningkat. 

b. Sebagai bahan masukan bagi penelitian yang lain untuk membahas 

lebih lanjut tentang pembelajaran Bahasa Inggris di SD. 

c. Sebagai bahan pustaka dalam rangka pengembangan pengetahuan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian diharapkan dapat berguna bagi guru-guru bahasa inggris 

dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan bahasa inggris. Hal ini 

diharapkan meningkatkan mutu pendidikan (TQM). 

b. Sebagai langkah awal untuk merumuskan metode-metode lebih lanjut 

dalam usaha mengembangkan keterampilan bahasa inggris. 

c. Sebagai bahan evaluasi dalam usaha meningkatkan atau 

mengembangkan keterampilan berbahasa inggris. 

 

E. Definisi Istilah 

Berdasarkan tema judul di atas, agar penelitian ini dapat dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu dirumuskan pembatasan 

istilah.  Adapun istilah-istilah yang perlu dibatasi dan diuraikan maksudnya 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Bahasa Inggris 

pembelajaran bahasa inggris tidak jauh beda dengan pembelajaran bahasa-

bahasa lain. Beberapa teori pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh 

Pavlov dan Skinner mengatakan bahwa belajar adalah proses kerja dari 

pembiasaan-pembiasaan dan diproses dengan didukung dengan dorongan-
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dorongan stimulus-respon. Kognitif mendiskripsikan belajar sebagai 

proses yang harus dimaknai oleh pelakunya. 

Dari beberapa teori tersebut, peneliti mendefinisikan bahwa belajar 

merupakan  proses yang di dalamnya terdapat perubahan dari siswa yang 

tidak mampu menjadi mampu sebagai akibat dari aktivitas belajar tersebut. 

Seorang guru seharusnya mampu merancang aktivitas belajar berdasarkan 

teori-teori belajar tersebut sebelum diterapkan di kelasnya, dan 

menciptakan suasana belajar yang membantu siswa untuk menggunakan 

bahasa seakan-akan mereka berada dalam situasi komunikasi yang nyata, 

sehingah hal itu memudahkan siswa memahami bahasa inggris baik itu 

dalam aspek listening, speaking, reading, writing, dan grammar, dan 

mampu menerapkanya dalam keseharianya. 

2. Metode Conversation 

Metode conversation yakni metode percakapan dimana siswa belajar 

berinteraksi dengan mengunakan bahasa inggris baik dengan temanya 

sendiri atau dengan guru bahkan bisa dengan dirinya sendiri di depan 

cermin, metode ini juga bisa digunakan dengan membentuk kelompok 

kemudian membahas sebuah permasalahan bersama-sama dengan 

berbicara bahasa inggris. Sehingah siswa terbiasa mengucapkan bahasa 

inggris.  


