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BAB I

PEN'DAHULUAN

.{. Latar Bellk1iog Kegiatan

Siswa vang dapet berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik akan memiliki lebih
banvak kesempata. dibaDdingkan dengan meteka yang fidak berbekal kernampuan
berbnhisa Iftgr;s. Kesempalan-kcsempatan tersebut antara lain adalah:

L Peluang yerg lcbih besar dalam keberhasilan mendapatkan pekerjaan
l. IJeluang u|tuk mendapatkan promosi ]ebih cepat di tempat kerja mereka
L Peluang rncmenangkan beasislva studi lanjut ke ILlar ncgeri
1. I-ebill dahlrlu rnengetahui inlbrmasi terbaru

5. Dapat melnbcnftrk rlehvork relasi yang lebih luas

6. Lebih rnudah delam menggunakan teknologi

illen.qingat pcntingny,a pcran bahasa Inggris untuk siswa maka minat untuk mempejajari
bahasa inggris perlu dikernbangkan sejak dini. Saal ini di Indonesia pelajaran bahasa
Ing.qris teiah dibcrikan nrulai darijerjang pendidikan Sekolah Dasar, umumnya dimulai
di kelas IV bahkan di bebelapa Sekolah Dasar telah diberikan sejak di kelas I. Akan
fetapi, Lrnruk kebanyakan sislva mata pelaja.an ini masih menjadi momok dan banyak
sis\,,a merasa keslrlitan didalam mertpelajarinya. Memang besar sekali perbedaan antara
bahasa Inggris dcngan bahasa Indonesia. Contohnya saja, ejaan bahasa Indonesia sesuai

dengan pengucapannva, sedangkan ejaan dalam bahasa Inggris berbeda jauh dcngan
pengucapannya. Belum lagi struktur bahasa Inggris yang memang berbeda dengan bahasa
Indonesia. Ditambah lagi dengan kenyataan masih terbatasnya kemampuan guru_guru SD
untuk mengaiarkan bahasa lnggris secara menyenangkan kepada sistva.

Menyadari akan adanya kesulitan-kesulitan tersebut, program Studi pendidikan Bahasa

lnggris telah mengupayakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan pentbeiaJaran

bahasa lnggris. Salah satunl,a adalah dengan menyelenggarakan kegiatan wisata karrpus.
Kegiatan ini rutin dilaksanakan dengan mengundang satu sekolah tertentu untuk
berkunjung ke lingkungan kampus t-11ltry, dan kemudian secara klrusus diajak mengenal

lebih dekat Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Lrl\iy. Selama acara wisata kampus

berlangsung, keseluruhan acara dikemas dalam program berbahasa lnggris yang interaktif



dan menarik- Wisata Kampus kali ini diadakan dengan mengundang SDN Mejing II,
Gamping, Sleman dan program ini dinamakan Fan with Englishbagi Siswa SDN Mejing

II. camping, Sleman. SD re.sebut dipilih karena lokasinya yang berada di Gamping,

\\'ila),ah yang iederak di pinggiran kota yogyakarta sehingga akan merupakan

pengalanan yang berkesan bagi siswa SD tersebut untuk berwisata sambil belajar bahasa

Ingeris.

U. Tujurn d.rn Nlanfr^t Kegi:rt.rn

(egiaten Frrr x r/r t}?,g1itr b3gi Sisn'a SDN Mejing ll, Gamping, Sleman ini memilili

tuiusr sebrc!i berikUt:

l. l\'funingkatkan rninar sis\\'a SDN Mejing ll untuk mempelajari bahasa lnggris.

2. Nlcningkatkan hubunsan antara Program Studi pendidikan Bahasa lnggris [.t{y
denean ntasyarakat luar schingga dapat tcrjalin kerjasama yang baik d; kemudian

hari.

i. i\'lenrperkenaikan kepada masyarakat tentang peran Program Studi pendidikan

Bahasa Inggris LJNY dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris.

4- Mcnlberikan masukan kepada siswa SDN Mcjing Ii rentang siruasi dan kondisi

penbclajeran di UNY pada umumnya dan di Prodi pendidikan Bahasa Inggris

pada khususnya, agar dapat menjadi referensi mereka kelak dikemudia0 hari saat

mereka akan melanjutkan studinya ke tingkat Perguruan Tinggi.

Adapun manfaat kegiatan iniantara lainl

l. Bagi siswa SDN Mejing II:

. Meningkatkan notivasi untuk belajar bahasa Inggris

. Berkesempatan uniuk mengenal tempat yang baru sehingga mereka dapat

berel.o.ora:i rnrbil belajar

. Belajar berkomunikasidan bekerjasama dengan sesama teman!

mahasiswa, dosen dan karyawan di Iingkungan UNy.

2. Bagiguru-guru SDN Mejing tl yang mendampingi siswa:

. Memberikan contoh bahwa bahasa lnggris dapat dipelajari secara

menyenangkan



. Berinteraksi dengan dosen-dosen dariProdi pendidikan Bahasa Ingg s

UlfY unfuk mendapatkan masukan tentang materi dan metode

pembelajaran bahasa Inggris

3. Bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Ingg.is

. Memberikan kesempatan untuk memprakekkan secara nyata teori

pembelajaran bahasa Inggris untuk anak yang telah mereka dapatkan

sebelumnya.

. Belajar bekerjasama dalam lim.



BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM WISATA ICAMPUS FUN WITII ENGLIS,T/ B,{.GI
SISWA SDN MEJING II, GAMPING, SLtrMAN

A. Sasaran

Peserta Program Wisata Kampus ini adalah siswa kelas Vl SDN Mejing II yang

berjumlah 39 orang. Didempingi oleh Kepala Sekolah dnn il curu SDN \4ejing Il.

Adapun alasan memilih SDN Mejing Il sebagai pesefia program ini adalah memberikan

kesempatan bagi siswa sekolah yang berada di daerah pinggiran kota Yogyakafia tersebut

untuk berwisata sambil belajar-

ll. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini diberi nan:'a FLn .'iith English karena didalur memprrkeIalken lokasi UNY.

siswa dengan didampingi mahasisr\a Prodi Pendidikan Bahasa lnggris ilNY nrelakukan

aktifilas yang nlen]enangkan dalam kelonpok-kclompok kecil dinralra incrcka ciiajarkan

menyanyikan lagu-Lagu dalam bahasa Inggris den permainan-permainan edukaiiflainn)a.

Di akhir kegiatan, siswa dibimbing unluk dapat menlentaskan scbuah pcrtuliUkan

sederhana dalan bahasa Inggris. Dengan melakukan seluruh kegiatan ini, diharapkan

minat siswa Calam belajar bahasa lnggris dapat meningkat schingga sctelah kegiatan ini

selesai mereka akan memiliki konsep baru tentang pembelajaran bahasa lnggris yaitu

'tsnglish is fun' dan mata pelajaran bahasa Inggris tidak lagi menakutkan bagi mercka.

C. Pelaksanaatr |

Pelaksana kegiatan ini adalah sebuah tim da.i Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang

beranggotakan 3 orang dosen dan 5 orang mahasiswa yang bedugas sebagai 'teacher'

dalam kelompok.

Acara dimulai pada pukul 13.00. Peserta disambut oleh tim pelaksaria di halaman gedung

auditorium UNY. Dari lempat tersebut, peserta yang sudah terbagi dalam 5 kelompok

yang masing-masing beranggotakan 8 orang berjalan kakimengunjungi tempat-tempat

yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu gedung Rektorat, bank, kantor pos. perpustakaan

pusat, gedung FMIPA, fasilitas olahraga, masjid dan gedung FBS. Rute setiap kelompok

berbeda-beda agar siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik tanpa harus berdesakan

dengan teman-temannya. Dalam sesi ini, setiap kelompok belajar menyanyikan laguJagu



bahasa lnggris dan merekajuga diberikan peta yang harus mereka beri wama sesuai
kreasi masing-masing. Di gedung FBs, siswa diajak untuk mengenal laboratorium bahasa
milik Fakultas Bahasa dan Seni dimana siswa diberikan materi listening untuk dikerjakan
dengan bimbingan dosen. Setelah itu, seluruh peserta berkumpul di ruang Cine Club
untuk giadi bersih pentas sederhana yang akan dilaksanakan di akhir acara. Teparjam
16.30 pcrrunjukan teNebut dimulai. Setiap kelompok menyajikan hasil karyanya dalam
bentLrk nyanyian, pekik kelompok (yeU-yell) diiringi dengan gerakan-gerakan yang
eksprcsifl Scbelun acara berakhir, diadakan pembagian hadiah bagi pemenang Iomba
rne\\'arnai peta dan hadiah bagi kelompok dengan pertunjukan terbaik. Acara ditutup
dengan kesan pesan dari pescta dan guru SDN Mejing Il. Rangkaian acara selesai pada
pukul I7.00.

D. Ilasil Kegiiten

l erlihat denganjelas antusias siswa dalam mengjkuti seluruh mngkaian progran.
linggapan positifjuga disampaikan oleh guru-guru vang mendampingi mereka. Siswa
5enang sekali nlempelaiari dan bisa menyanyikan lagu_iagu dalam bahasa Inggris sena
beiajar mcnguasai pekik khas kelompoknya. Keakaban cepat terjalin antara sis\\a
dengan 'teacher' di kelompoknya. Saat mereka ditanva pada acara penutupan, .apakah

nereka senang belajar bahasa Inggris'jawaban spontan mereka adalah .senang,dan

'senang sekali'. Banyak diantara peserta yang saat ditanya rapakah mereka mau belajar di
UNY' menjawab Iantang .mau!, Salah seorang guru pendamping dalam menyampaikan

kesan dan pesannya menyatakan keinginannya agar SD mereka mendapat kesempatan
yang serupa lagi di lain waktu sehingga murid-muridnya yang lain bisa merasakan

kegembiraan serupa yang dirasakan teman-temannya pada hari itu dan mendapatkan

manfaat yang sama dari kegiatan ini.

E. Anggaran

Pcngeluaran:

1. Transportasi

a. Pesefta (53x Rp.10.000)

b. Panitia (4x Rp. 25.000)

c. Teachers (rnahasiswa pendam-

ping) (6x Rp. 25.000)

Rp.530.000

Rp. 100.000

Rp. l50.000



2. Konsumsi

(6sx Rp. 5.000)

3. Dokumentasi

4. Laporan

Jumlah

Rp. 325.000

Rp.50.000

Rp. 70.000

Rp. 1.225.000

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kekurangan biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Tim
pelaksana program.



BAB III

KESIMPI'LAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program Wisaia Kampus Fun with Englishbagi Siswa SDN Mejing Il, Gamping, Sleman

ini d4pat berlangsung secara lancar dan sesuaidengan tujuan kegiatan. Siswa sangat

gcmbira mengikLlti seluruh rangkaian progmm dan mendapat kesan bahwa bahasa Inggris

itu rrenyenangkan. Program ini telah mengenalkan mereka pada lingkungan I_tl\ly secara

ulnum dan Program Studi Bahasa lnggris secara khusus. curu-guru SDN Mejing Il yung

meldampingi siswanya telah menyampaikan bahwa mereka akan senang sekali unfuk

dapat bckerjasama dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris lJNy di masa yang

aken datang dalam rangka mengembangkan pembelajaaan bahasa Inggris di sekolah

mereka. Kesan mereka yang positif ini tentunya akan menjadi promosi yang baik untuk

UNY.

ll. Str.n

Setelah mempela_jari proses dan hasil kegiatan serta tanggapan maupun masukan dari

peserta, dalam hal ini siswa dan guru SDN Mejing ll, berikut ini adalah beberapa saran

yarlg dapat disampaikan untuk meningkatkan kualitas acara serupa di kemudian hari:

o Melihat antusias siswa mengikuti program wisata kampus ini, waktu pelaksanaan

kegiatan hendaknya diporpanjang untuk memberikan lebih banyak kesempatan

kepada peserta berinteraksi dengan lingkungan kampus UNy.
. Kontak antara LINY dengan sekolah peserta sebaiknya tetap dibina walaupun acara

ini telah selesai.

. Materi yang dibedkan dapar lebih variatiflagi, permainan-permainan singkat dan

sederhana bisa lebih banvak diberikan



OBROLAN WISI'AM: PEMBELAJARA.N BAHASA INGGRIS

DI SEKOLAH DASAR *)

-L Pendahuluan
Bahasa Inggris merupakan saLah satu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi

&im hubungan internasional. Oleh karena itLr perllr dipikirkan sistenl pengaiann dan pe belaiaran

'irrasa Inggris yang dicantumkan di dalam kurikulun sehingga mendapAlkan hasil lang optirral

.rm'-rli mempersiapkan gencrasi nruda agar rnampu bersaing dalan lllenghadapi masa tersebul Salah

rrqr upaya pederintah di dalan-r nrengembangkan pengajalan dan pembelajaran bahasa lnggris

€ah dengan nrenrasukkan pelajaran bahasa Ingg|is kc dalan kur ikulum sekolah dasar

Pengajaran dan pembelajar-an bahasa lnggri di ackolah dasar' dapat dr!unakan uniuk

mbekali siswa tentang ihnu kebahasaan itu sendiri dan kemahiran berbahrsa frenarntlt ilnqsi

&sa sebagai alat komunikasi. Dua kompetensi te]'sebut dapaL dinamakan sebagai l,rgrslic

*pelence dart lihgubtic perfotmdnca ... linluitli(: compelence one s capacit! la use a

)tt:uage-and lingttistic perJbrntance the acrLtu] dlplicatia)1 ol this ca qelence in speakin:J ot'

istcaing (Chomslq di dalant Clark antl Clark, 197 | f)) '

Pemberian mata pelajaran balusa Inggris pada sekolah dasar merupakan keputirsan lang

Ear ditinjau dari teod belajar bahasa asing di usia dini, yaitu:

1 Teori rnasa peka (critical period) yaitu usia di mana anak dapat mempelajari sesuatu dengan

mudah.

1 Tmri lateralis-qsi yang mengatakan bahwa otak anak-anak masih lentur sehingga bisa belajar apa

saj4 termasuk belajar bahasa apd sdja.

i. Pendekatan alami oleh Krashen. Hipotesis {entang terjadinya pemerolehan bahasa }ang

digerakkan oleh comprehensible ixprl (masukan bahasa yang berada dalam jangkauar

p€mahaman pembelaj ar).

t- Sikap anak-anak terhadap bahasa dan budaya Lain lebih terbuka dan sikap ini sangat membaltu

dalam belajar bahasa. Q'Iury Supriyanti, Makalah rvorkshop story teiling).

Oleh. SLLkamo *r)

'' Dkanpaikan pada Acard rliska SD NeEeti MeJihE 2di UNldalan Aen"tk Obrol.1h 9lntaidengan Auru guru
-) Dnph hn^ah PBI FAS llNY



B. Perkembangan Anak yang Berhubungan dengan Kebahasaan

Di dalam mengajar bahasa perlu. diketahui beberapa tidgkat perkembangan anak (leserta

ddik) yang berkaitan dengan kemamplran berbahasa agar proses pembelajann dapat berlangsune

&ngan baik sehingga tercapai tujuan secara efisien (efektifiras dan efisien). piaget membagi lase

lerkembangan anak berdasarkan perkembangan kognitii perkembangan kognltil lersebut dibagi

n€njadi 4 fase yaitu:

1. Fase sensomoto k: 0 18/24 buian.

2. Fase pre-operasional: 2 - 7 tahun.

3. Fase operasional kongkret: 7- Il,/l2tahun

4. Fase operasionai: I 1/12 - l4ll5 tahun.

Dari empat (4) fase perkembangan anak vang diuiarakan piaset .lapat dikelahui

kemampuan berbahasanya sebagaimana diunekapkan olerr N'r] SLrpriyanti. (Hand our Kuliah chird
l-anguage Acquisition) bahwa anok ada]ah anak. ntereka bLrkan miniatur orang dertasa, lal-y4gp
.cquisitiott dapat dimulai pada lase pre-operasiotal dan dikuatkan pacla fase operasional kongkret.

pada fase opemsional for'al anak mempunyai kapasitas menclapatkan bahasa cran menggunaka*va
sepeti orang dewasa.

C. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa untuk Anak.

Di dalam pengajatan dan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak atau anak sekolah dasar

perlu dipahami konsep acquisition dan leaning_ Acquisitioh merupakan proses mendapatkan

trahasa secara natural dan tidak.disadari sedangkan learzrag merupakan proses mendapatkan bahasa

dengan beiajar dan dilandasi kesadaran rasa ingin tahu ,. ... acquiring a langtuge is .picking it up,,
ie., developing abiliry in language by using it in natural, commu/licative situation. Children acquire
Iheb frsl lahguage, awl most probably, second languqges a:t u,ell (Krashen dan Terrett, ... : t g).,,

Dengan memahami tingkat perkembangan anak dan dua konsep di atas, maka pengajaran

dan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar perLu diciptakan suasa di mana sisu,a mendapatkan

kemampuan berbahasa melaluj prcses acqukilion daripada proses 1e.r/rlrg. Dengan pr.os€s

acquisilion tersebut maka anak atau siswa dapat mempeaoleh bahasa Inggris secara natural dan

secara komunikatii

') Disa pditan pada Acqa txktn SD Ne4eri Mejkg 2 di UNy .tataft Bentok Obratan Santai denEan G,tu suru..) Dok" Jurusan PR! FRS UN-l
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Untuk membuat siswa mendapatkan bahasa Inggris melalui ac4tisidrr, proses pengajaran

lan pembelajamn bahasa Inggris di sekolah dasar dapat dilakukan dengan metode bermain (games)

:ebagai suatu altematif. Contoh-contoh pemrainan dalam bahasa lnggris Misalnyar Rush the

ientencej zung-a- ng-a-rosy, Hopscotch, Classdance, Jigsaw story (Argondizzo, 1992:23,32-90,

1-11, 176), Colour Bingo, Body Snap, Picture Pairs, Mmmmml, Zzz Land, Activity Dominoes

\faria Toth. ... r 10. 11. 19.24.30.32).

Di daLam penga.jaran dan pembelajann, guru bahasa Inggris di sekolah dasar perlu

:rcngetahLri macam-macarn sumber belajar bahasa untuk anak. antara lain:

I Sunrbcr bela.jar (learning resource) bukanlah sekedar materi tambahan untuk menyenangkan hatl.

melainkan sesualu yang dijadikan nateri Lrtana )ang djpelajari serla dikemas menjadi keelatan

,.ang menarik vang biasa dikerjakan anak-anak.

i Sumbcr belajar untuk anak-anak harus scsuai dcngan ninat dan dunia anak-anak misalnya lagu.

cerita, puisi. !e Daiia11, dan sebagainya. Oleh kare itu pe'gayar balnsa Inggris ntuk a,uk

lang ideal adalah mereka yang akrab dengan lagu-Lagu berbahasa Inggris serta pemtainan

berbahasa lnggris yang bisa mengenlasn)a menjadi kegiatart belajar yang menarik.

Guru bahasa Inggris di sekolah dasar dalam menga.jar bahasa Inggris untuk arakjuga perlu

mcmahami prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh para ahli yaltu:

L Anak belajar melalui pelgalarnan dengan memanipuLasiobjek di sckitamya.

"... chiltlren in primarf u elenentar\l schoal are usuall! in vhat is cdlled the concrete
operational stage ofcognitive development. Thi., means that they learn through hands-on
experiences and through manipulatio o:f objects in the en|ironme t." (Piaget di dalam
I-ludelson 1991:256).

:1.

2. Anak belajar melalui konteks sosial, di dalam group dlmana mereka saling mengetahui " ...

children Iedrn in sociol context.t, in groups where some group nember.s know more than others."

(Tlgotsb, di dahm Hudelson. 1991. 257).

Acquitition terjadi di nana pembelajar memahami bagaimana bahasa digunakan "...

acquisition occurs thtough learners lguring out h r the language watk:s, through learners

ndking and testing out hypathcscs about the langudge. (Vygotslry di dalam Hudelson.

1991.257).

4. Acquisition terjadi pada interaksi sosial " ... language acquisition occurs through social

interaction. " (Vygotslq, di dalam Hudelson, l99l;257).

') Dna,paikahpadaAcataWnkrnSDNeE?nMetihE2tliUNYdala BentukAbt.lonSontal dentun ALru ptu
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Di dalam proses pengajaran dan pembelajaraa bahasa Inggris terhadap anak sekolah dasar,

': tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu

Language chunks.

Di dalam melatih anak berbicara dengan bahasa Inggris, perlu dibiasakan menggunakan

penggalan kaiimat menurut frasa atau bahkan berbicara dengan anak sekolah dasar dengan frasa,

bukan kata per kata. Deigan meigguanakan fiasa-frasa tersebut anak akan dengan mudah

emahami l'ongsi-fingsi bahasa sebagai alat komuDikasi meskipun mereka belum tentu

mcngctahui arti frasa ,veltg meteka ucapkan. Canloht "Gool monting", "Good afte ooft"

(yeeting), "New!' niwl" (opologizing), "Tha k you", dan lairurya. Kemungkinan pada

awalnya, anak atau siswa tidalt mengetahui afti frasa frasa tersebut tetapi mereka memahami

penggunaarnya. misalnva saat bcrtenu temam,\a dl pagi hari mereka akan nengatakan "Good

ntorning". d\ siang hari mereka rnengatakan "Good 4flert1oon". saat diberi sesuatu oleh

rcnannya mereka akan nengatakan "T/rdfir!/o|l' . dan seterusnya.

Penggunaan media.

Penggunaan media sebagai aiat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris

membantu ncnciptakan suasana keLas menjadi hidup. Media ini juga nenbantu gLrru dalam

ncrrarpa'lan n. reri d-n nrenrb.ntu .i.u a da an ncnrt rani nateri.

: Topik berdasarkan aktivitas.

Topik berdasar aktivitas ini biasa disebut fre Topic Approach (Hudelson, i991:258) aiau

Topic-Based lllark (Krashen, ...: 84). Topik berdasar aktivitas dimulai dari subjek yang cocok

dengan pembelajar kemudian membuat aktivitas yang melibatkan pembelajar mengin\,estigasi

topik dan menggunakan bahasa sebagai bagian inte$al dan inti dari investigasi.

Penggunaan topik semacam ini menunjang keberhasilan pengajaran dan pembelajaran

::rrena materi pela.jaran berdasarkan pengalaman dan ketenarikan siswa pada topik yang

r.rsangkutan sehingga siswa dapat mcngasosiasikan kata. fi.rngsi, dan situasi pada ropik yang

,'rusus. Dengan dcnikian. asosiasi membantu ingatan sehingga penbelajaran bahasa melalui

,:Jnteks mcmbantu pemahaman dan ingatan_

' Dtsdtrpoitan pa.la Acaro rys|ztn SD NeEen MejinA2 b U^J daiah Benltk Ab.otdn Santu denlan Ouru,tutu
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D. Simpulan

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa

fugris di sekolah dasar perlu diperhatikan tiga (3) hal yaitu fase perkembangan anak yang

terhubungan dengan kebalasaan, pengajaran dan pembelajaran bahasa untuk anak, dan pengelolaan

lelas bahasa.

E. Dahar Pustaka
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KEGIATAN MENYIMAK DAIAM BAHASA INGGRIS LINTUK SISWA SD
MEJING II, GAMPING, SLEMAN )

Oleh: Dyah Setyowati Ciptaningrum **)

I.Introduction

Teoti pemerclehan bahasa pedama (First Language Acquisition) menyebutkan

bahwa proses pemahaman (uncjerstanding) bahasa lisan di lingkungan sekeliling anak

terjadi lebih dahulu sebelum anak dapat menghasilkan bahasa tersebut (prcdLrction)

(Steinberg, 1993). Oleh karena itu. banyak guru yang beryerdapat bahwa anak l*rus

sebanyak mungkin mendapatkan input bahasa lisan sehingga mereka terkondisikan untuk

mendengar bahasa lisan menuju proses pemahaman (paul. 200j). Dalam ptoses

pembelajaral bahasa kedua, ketiga atau bahasa asing, konsep pemahamaD sebelum

penghasilan iri.iuga kerap diterapkan_ Dengan demikian, keahiian mendengar (llsrening

skill) sudah selayaknya mendapatkan perhatian dalam mengajarkan bahasa asing uDtuk

siswa Sekolah Dasar

' Dengan pertimbangan tersebut, maka kegiatan Listening (menyimak)

mendapatkan perhatisn khusus pada program Wisata Kampus deng aA tema Fun with

tr?g/i.r, yang diselenggarakan oleh program Study Bahasa Ilggris pada tanggal 5

November 2007. Program ini diperuntukkan bagi siswa SDN Mejing II, Gamping,

Sleman. Selain untuk memperkenalkan lingkungan kampus lJNy kepada peserta,

kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk betajar bahasa lnggris.

Para siswa tersebut adalah siswa kelas VI, dengar demikian sesuai dengan usia mereka

':pi":,e"i?, p",til,:g:an wtnto 
^anptts 

.Fun w;th LnerEh. sD\ 
^aeita| 
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yang rata-rata berumur 12 tahun, mereka dapat dikatego.ikan sebagai .young ieamers,

atau siswa yang belajar bahasa asing di usia muda.

2. Mengajarkan Keahlian Menyimak pada Siswa Usia Muda

Dalam mengajarkan merryimak pada anak usia muda ada beberapa prinsip lang

harus dipertimbangkan, yaitu:

a. perbanyak pembedan mated visual, misalnya dengan ekspresi rrajah, gcrakan,

l'ninic (paDtomime) dan gambar-gambar.

b. Setiap input bahasa lisan,vang diberikan harus diucapkan dengan jelas. perlahan

dan ber-ulang.

c. Jangka waktu konsentrasi anak usia ucla biasanya terbatas, oleh karena irLr

hinciarkan pembcrian kegiaian yang terlalu banyak.

d. Memastikrn pemahaman siswa hendaknya dilakukan pada saat kegiatan

menyimak beriangsung

e. Kegiatan menyimak tidak semata siswa duduk diam dan konsentrasi

mendengarkan bahasa lisan, akan tetapi bisajuga diiringi dengan gerakan (Scoft

& Ytreberg 1990, pp.21-22)

AdapLur kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antan lain:

- 'Dengar dan kerjakan' yang meliputi kegiatan seperti memberikan periitah.

bergerak dan berpindah tenlpat, angkat tangan, menirukan cerita. menggambar

- 'Menyimak untuk mendapatkan informasi'. misalnya latihan identifikasr. mencari

kesalahan, mengurutkan, mengisi kuestioner, mewamai

- 'Dengar dan tirukan' yang banyak menggunakan sanjak dan lagu

') Disampaika pdda Prcgtam Ilisata Kanpus ,'F nwith Lnglish, SDN Mejihg II di Lty+*) Doseh./ nr\an PBI FBS aINY



3

- 'Menyimak cedta' yang melipr.rli bercerita, mengarang cedta, dan membaca ce.ita

(Scotr & Yreberg 1990, pp.22-31)

3. Kegiatan Menyimak pada program Wisata Kampus 'aa, h)ith Engtish,, bagi

Siswa SDN Mejing II, Gamping, Sleman.

Karena menrperkenalkan laboratorium bahasa yang dimiliki oleh program Studi

Pendidikan Bahasa Inggris kepada peserta program Wisata Kampus selalu menjadi salah

satu agenda utama, maka kegiatan menyimak pada program Wisata Kampus .,n1lr ]r,i/?

Ergllsl" bagi Sisrva SDN Mejing II, Gamping, sleman ini beftempar di Laborato.iurn

bahasa di ruarg C.15.302 dengan menggunakan peraiatan laboratoliulr] yang a.la. Selain

perrimbangan te..cbul, fertimbangan lain dala'' memncang kegiatan menvimak untuk

peseria adalah alokasi waktu. Waktu yang dibeikan untuk kegiatan jni hanya 30_.10

menit saja. Dengan demikian, penulis dalam meaanoang aencaia satuan pengajaran

menekankan pada kegiatan .menyimak 
untuk mendapatkan infomasi, (Listen for

Information) khr.rsusnya kegiatan mengurutkan.

Media yang digunakan adalah VCD Magic English, episode yang bedudul

'Colour'. VCD ini berisi tentang film kartun pendek t5 meniq berbahasa Inggris yang

mengajarkan tentang wama-wana dasar. Seluruh kegiatan pembelajarar dilakukan

dengan memperhatikan p.insjp pengajaran menyimak untuk anak usia muda yang relah

dijabarkan pada bagian awal paper ini (terutama poin a, b dan c) dan konsep .pre

listening, Listening Activity and After Listening' (Brown, 1994).

Untuk tahap persiapan (prelistening step), siswa diminta menyebutkan wama,

wama apa yang dapat mereka rihat di sekitar ruang laboratori.m bahasa. Guru kemudian

')DisanpdikanpadaprcgramWisataKanipus,FunwjrhEngtish,,SDNMejing 
n di LlNy+*) Dosen Jurusah PBt FB\ I tNY



menuliskan wama-wama tersebut dalam bahasa Inggris di papan tulis berdasarkan respon

dari siswa. Kemudian) guru mengatakan bahwa pada hari itu siswa akan mempelajari

tentang wama dan mereka akan melihat sebuah film kartun pendek tentang wama. Guru

lalu memberikan perintah agar siswa memperhatikan wama_wama apa saja yang

diajarkan di fi1m tersebut dan mencatatnya kenudian guru nurai memutarkan f nnva

(Listening Activity step). Setelah film selesai, guru meninta siswa untuk

membandingkan catatan mereka dengan teman yang duduk di sebelahnya (waktu untuk

kegiatan ini 5 menit saja). Kegiatan seranjutnya adarah nemutar kembali firm tersebut,

siswa diminta untuk mencocokkan catatannya sambil menyimak film itu untuk ,,-ang

kedua kalinya (5 menit). Seteiah seiesai, guru memberikan lembar kerja yang berisi

empat gambar yang ada di film disertai dengan kata-kata di bawahnya yaitu .recl. green.

blue, yellow, white, brown, black, pink'. Siswa diminta untuk mencocokkan gambar

dengan kata wama yang tepat lalu mewarnai gambar_gambar tersebut sesuai dengan

jawabannya (10 menit). Selama siswa bekerja, guru berkeiiling untuk memonitor

aktivitas siswa. Kemudian guru bersama dengan seluruh kelas mencocokkanjawaban

srs$a fFollow up). Di akiir kegiaran. guru membual kesimpulan rentang apa caja ydng

telah siswa pelajari hari itu dan menanyakan kesan mereka dalam melakukan kegralan

pembelajaran hari itu. Lembar kerja siswa kemudiandikumpulkan kembali untuk

diberikan pamf guru dan satu atau dua patah kata penyemangat seperti ,Excellentl, Well,

donel, Keep-up the good work!,. pada acara penutupan progmm wisata kampus, Iembar

kela tersebuL dibagilan kembali lepdda semua siswa.

'\ D'ampo an podr ltaErun w,sala Kanpu\ I unw h Ehglish .DN Meiiap tt di UNt"') Dosen Jurusan PBI FBS tlNr



4. Kesimpulan

Terlihat denganjelas siswa sangat antusias mengikuti keseluruhan kegiatan

menyimak. Keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala sehingga siswa ticlaK

berkesempatan untuk melakukan kegiatan menyimak yang lain. Salah seorang guru SDN

Mejing II yang mendampingi siswanya mengakui bahwa selama ini dalam pengajaran

bahasa Inggris siswa lebih ditekankan pada penggunaan teks book sebagai satu_satunya

materi ajar dan siswa amat minim meidapatkan inprjt bahasa lisan dikarenakan para guru

bahasa Inggris merasa kemampuan berbicara dalan bahasa Inggris masih belurn

memuaskan. Beliau sangat terkesan melihat bagainana labomtorium bahasa dan media

VCD bisa melengkapi kelemahan tersebut. Tak lupa penr.rlis mengingatkan beliau bahwa

yang tid€k kalah pentingnya adalab teknik atau prosedur pengajaran ysng baik sehingga

media tersebut bisa digunakan secara efektifagar proses pembelajaran siswa dapat lebih

meningkat kualitasnya.

') Disampatkan pada Prcgad Wisata Kanpu: " Fun with Engtish" SDN Mejing n di UNy
+a) Dosen Ju6an PBI FBS wY
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Rancangan Wiskam pBl 2OO7
Oleh : Nury Supriyanti, M.A.

1. Tujuan
[,4emperkenalkan Kampus UNy kepada masyarakat melalui kegiatan
belajar bahasa lnggris, [4ernberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu
mengajar bahasa Inggris kepada anak_anak SD
l,r'lemberi kesempatan prodi mengembangkan iJmu EFC secara nyata- [,lemberi kesempatan pada masysrakat pendtdtkan untuk memDeroleh't<- . rfo rra, rd'rg. I,tg to.lta-g pendidrkan rirggt

ll. Bentuk Kegiatan
['lengunjung fasiltas pembela]aran yang ada di UNy terutama untuk pelajaran
bahasa lnggris sambil belajar bahasa lnggrjs secara menyenangkan dengan
inst.uktur para mahasis!!a yang telah memperoleh p.ngrjur"n dian pengilaman
dibawah bimbingan dosen

lll.Rambu-rambu penyelenggaraan Wiskam

1. Peseria wiskam adalah siswa Sekolah dasar yang bekerja sama dengan
tim wiskarn yang sedang menyelegoarakan

2. Peseda datang ke kampus UNy ciibawah bimbingan para guru yang
ditunj!rk dengan

a Bet-pakaian pantas, nyaman dan rapi uniuk berjalan jalan di
kampus

a Bersepatu yang nyaman untuk berjalan
a Membawa peralatan alat tulis, pensil warna atau cravorra Bertopi atau membawa jas hujan pada saat musim hujana l,4embawa minum dan snak secukupnya
a iidak membawa benda_benda berharga
a membawa uang seperlunya saja

sehat dan siap melakukan kegiatan yang direncakan tim3. Peserta akan dibagi dalam kelompok berisi aniara-8 _ 1O tiap kelompok
vdng masing masrng kelompok dibtmbing satu rnstruktur

4. Masing-masing kelompok akan melakuk;n kegiatan secara terpisah5. Para guru pembimbing yang menyertai dipersilahkan mengikuti tetapi
mohon menyerahkan kegjaian kepada instrukur kecuali diminta untut
membantu mengawasi

lV. Tempat dan waktu

1. Kegiatan_mengambil iempat di berbagai lokasi di kampus UNy2. Waktu;Senin,5 November 2007 jarn13.OO_ jam tZ.b0

/ SD ,ll z /4u,-. ",7',:: '^/3
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V. Organisasi Kegiatan

13.00 -
13.30

Halaman
Auditorium
UNY

1. Penerimaan oleh
Tim Wiskam

2. Pembukaan
3. Perkenalan

Rombongan Tamu
Tim Wiskam dan

lnstruktur
4. Orleniation
5. About the map of the

campus

Getting to know each
other in the group
ihrough songs and
games
Doing something with
the map
Visiting the post office
Visiting the bank (BNl
or BPD)
[y'arking the places in
the map

Rahmi D.A. MPd
Sukarno SPd
Dyah SC M.Ed.
Ms. Yurike
[.4s.Suci
Wulandari
Ny's. Suci Apriliani
lVs.Harisna
Hikmah
lvls.Yeni lkawati
Nls. Fatimah
Nis. Catur

13.30 -
14.00

Rectorate N/s. Yurike
Ny's. Suci
Wulandari
Ms. Suci ApriIani
Ms.Harisna
Hikmah
[,4s.Yeni lkawaii
lMs. Fatimah
Ms Catur

Penanggung

'14.00 -
'14.30

Finding info on the
library
Showing around
Task completion on
what you flnd in the
library, the names of
the people and their
positions in the library
through interviews
Doing something with
the map

Ms. Yurike
Ms.Suci I

Wulandari
Ms. Suci Apriliani
[4s.Harisna
Hikmah
Ms.Yeni lkawati
N.4s. Fatimah
L4s. Catur

Mosque Explaining about
FMIPA
Ashar oraver

Ms. Yurike
Ms.Suci
Wulandari



Doing something with Ms. SuciApriliani
the map I Ms.Harisna
Learning a song ]Hikmatr

lry's.Yeni lkawati
Ms. Fatimah
NIs. Catur

15.00 -
15.30

FBS FBS Gallery
FBS Stage
FBS C13 and the
Playing language
gal-n es
Singing performtance
every group

[y's. Yurike
Ms.Suci
Wulandari
Ms. Suci Apriliani
N,4s.Harisna
H kma h

Ms.Yenr lkawat
l,,ts. Fattmah

il\ls Catu r
Dyah SC. lviEd

labs

of

r s:o - --]lan g uige -irrstenrns 
Actrvrvrty

16.00 Laboraiory j wLtn l,,tagrr rnqir"r N4s. Yurike
Ms Suci
Wu anda.l

'16.00

16.30
Cine Club Singing practice

Drawing Cornpetition on
UNY i,4ap

l\4s. Suc Apnhani
l\4s.Hansna
Htknra h

i [,4s Yenr ]Lawati
Ms. Faitmah

iM:-cqlc,
[,4s. Yurike
Ms.Suct

iWulandarr
\,4s Sucr Apriliani

i Ms Harrsna
Hikmah

I Ms.Yenr tkawatr

I Ms. Fatjmah
l\.4s. Catur

I Judqes:

) Rahml D A. Mpd
Sukama SPd
Dyah SC M.Ed.

I 16.30
17.00

Cine Club Closing Performance
a Opening

words from
MC

a Singing
Contest

a Group

Ms. Yuiike--
Ms.Suci
Wulandari
Ms. Suci Apriliani
Ms.Harisna
Hikmah
Ms.Yeni lkawati



Singing
Performance

a Award
Presen'tation

a Closing
Speeches

School's Reps
Wiskam Team

Ms. Fatimah
Ms. Catur
Rahmi D.A. MPd
Sukarno SPd
Dyah SC M.Ed.
Judges:
Rahmi D.A. MPd
Sukamo SPd
Dyah SC M.Ed.

Tim Wiskam
Ketua: Rahmi DA MPd
Perancang Program. Nury SLrpriyanti, lM.A.
Anggota: Sukarno, S.Pd.

Dyah Setyowati Ciptaninqrum, N4. Ed

Vll. Job Description

Kegiatan akademik:
Nury Supriyanti, M A
Dyah Setyowati Ciptaningrurr], lV.Ed.

Sekretariat.
Rahml D.A. N4.Pd.

Dokurnentasi:
Sukarno, S.Pd

Konsumsi:
Dyah Setyov/ati Ciptaningrum, lv1.Ed.

Perlengkapan:
Sukarno, S.Pd.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

PRODI PENDIDIKAN BAIIASA INGGRIS

' 
:;;:'' :,trftri f :,f,{;' {::Xtr 

a ta ns co t' t run.*a! DePok slekdn t o elaka rta

Yth. Pcnrbantu l)ekan ll I-BS

Ji f,BS li\\.

llcrsanra ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kelompok pengabdian Kepada
r\las\arakat Jurusan Pendidikan Bahasa lngris akan menyelenggarakan Wisita Kanrpus }.angakan dilaksanakan pad.l;

Hari/l angel : Scnin_ 5 November 2007

No : 01/PBIr'l,an. \\iK./X//2007

Hal ; P,Jmberitahuan dan Ijin pclaksanaan Wisata Kampus

: Pukul l-1.00 - 17.00 WIB

: Kampus UNY terutama kampus FBS Barat

Berkaiian dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, kami bermasud memohon iiin untuk
rn(r!r.r"Jngi .eiumlal'rempat dan labomlorium di I,B\ Barar ber.ama j0 si"$a \D.
Demikian pembeiitahuan kami, atas ijin dan ke4asamanya kami ucapkan terima kasib_

Yog],aka(a. 30 Okrober 2007

Waktu

lcmpat

. Rahmi D. Andayani. M. Pd.

NIP 131796168



UNIVERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
.llahdt: Kanp s FDS Rcdt Katungnalang Catt Tthg.di Dcpok Sknnn log\.kr1i
55282 Telp (A27r 5fl813 Patual l7

No

Hal

0I/PBI/Pan. \\"K.,X//2007

Pelnberitahuan dan Iiin Pclaksanaan \!isata Kampus

Yrh. Kepala I)erpustakan LjNY

di UNY

llersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kclompok pengabdian Kepada
Masyarakat Ju.L6an Pendidikan Bahasa Ingris akan mcnyelenggarakan \\/isata KampLrs 1.an3
akan dilaksanakan pada:

I{ari/fangal : Senin, 5 November 2007

Waktu

Tempat

: Pukui 11.00 17.00 WIB

: Kampus UNY

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, kami bennasud
mengunjungi perpustakaan pusat UNY bersama 50 siswa SD_

memohon ijin untuk

Demikian pemberiiahuan kami. atas iiin dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

R.A. Rahmi D. Andayani, M.

NIP 131796168

Yogt'akada. l0 Okrober 2007

Ketua Pani,

Pd.



UNIVERSITAS NEGBRI YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

PRODI PENDIDII(4N BAHASA INGGRIS
.tlan(!: l:.D!n^ tBS tot.t i.tlugntlrn! t .nv tn,s!!t L)cto! Stenwt )ag)nk,aaji13) l,.l ll)1,1)j)ttr1l !'rnn,.t 17

No

IIal

01/PBI/Pa . WK./Xrrlool

PeJrbcritahuan drn Ijin tJelakjanarf \\,isala Kamfr\

Yth. Ka. Bag. Iiu ah tangga llN\

di tJ\.-\'

Bersama ini kami bcritahukan dcnpan horlnal bahw.r kelompok pcngabdian Kepada
Masyaaka! Jurusan Pendidikan Bah.rsa Inqris:rkan rnenvelenqgar:rkan Wisalu Kanpus yang
akan dilaksanal(an pada:

Harir'Tangal : Senin, 5 No\einbcr 2007

Waklu

l ernpat

: Pukul l-1.00 17.1:)0 Wlll

:Kampus tJNY

Berkaitan dengan pclaksanaan kegiatan tersebut. kami bennasud memohon iiin untuk
rnenluniungi -eiumlsh lemoar Llr linSl\ Jng"n t \\ ber.Jma )U,i.$a \D.

Delnikian pemberjtahuan kami. atas ijin dan kerjasamanva kami ucapkan lerima kasih.

Yog),akafta. l0 Oktober 2007

R-A. Rahmi D. Andayani. M. Pd.

NIP 131796 r68



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI MEJING 2
i:ilfi ,i.i'"*T,;*Hf ;raw;;t;4campins,sreman,yosvakada

Nomor
H al
Lamp

: 96 I Mt2 cp/n2\O7
: tjn Wsala KamDUs
: '1 helai

Gamping, 25 Oktober 2007

Kepada
Yth Dekan Fa\ultas Balasa dan Seni

Jurusan Bahasa Jnoofls
Universitas Negen V-oqyakaria

Dengan Horrnat,

Agar bisa mendapatkan wawasar
hnususnya baqr para s swa .ian 

I tentang petguruan tinggi besena segala aktivitasnva
t'l"r,us :'i";';J]^ ol-#01"1.'oli'" -su'u 

p-ada uIr-Jmnva. *ri ru'"iis" s'D"ila:i
..nsrorr.u,i ;rij;;;"" I:",1r;X'-" 

Pend dika'r 
. 
Kabupaten sieman bermaksud untuh

dalam be4rrik 
^"'n,ri# 

*Li""rifll "t'gut'"n Tinggi LJn'versitas N.g"n 
'vogyal,1";

mpus ( Daftar peserta Terlarnpir )
Adapun (unjungan akan kamr ,a(saqakan pada .rlan_ tanggal Senin , 5 November2oo7,
,,-..., "uon,u.. prkLrl i3.00 S d 1S.00untuK merealisasikan keotalan lers
i-ahurtas tsahasa dan Senr un;versiilbul- 

maka.dengan ini kamr memohon kepada Dekan
kunjunsan ke rc".npr" rl^i"J,'.ii!i"i'"tgff?:lr:"^n"t1""" untuk berkenan .;;;;;;;;
Demtkian permohonan int kami s
urnnya drucapkan terima kasih 

ampaikan agar menjadikan periksa, kemudian ahs

Kepala SD N eri Mejing 2

1a,

UDI- B
: 490014358


