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Abstraksi. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa asing telah banyak
digunakan, terutama untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Saat ini,
perkembangan teknologi telah memungkinkan pemberdayaan berbagai media dalam
pembelajaran bahasa asing. Audio, video, dan bahkan internet menjadi media bagi
guru dan siswa dalam mengoptimalkan kemampuan berbahasa. Untuk itulah,
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) gambaran riil penggunaan video dalam
meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam mata pelajaran Bahasa Inggris
untuk materi offering services, (2) bagaimana pengajaran bahasa Inggris dengan
penggunaan video dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa untuk materi
offering services, dan (3) seberapa besar pembelajaran bahasa Inggris dengan
penggunaan video dapat mempengaruhi raihan nilai siswa untuk materi offering
services berdasarkan acuan KKM. Siswa yang belajar bahasa Inggris dengan
penggunaan video ini merasakan kelas dan suasana pembelajaran yang lebih
menyenangkan yang ditunjukkan dengan keaktifan yang lebih pada saat
pembelajaran berlangsung. Selain itu, keaktifan siswa ini meningkat dari siklus I ke
siklus II. Dalam aspek raihan nilai siswa, penggunaan video dapat membantu siswa
meraih nilai yang lebih baik dan memenuhi nilai acuan KKM. Hal ini dapat dilihat
dengan adanya peningkatan nilai siswa dari pra siklus ke siklus I dan kemudian
meningkat lagi di siklus II dengan semua siswa meraih nilai sesuai atau di atas acuan
nilai KKM. Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa penggunaan video
dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk materi offering services dapat mendorong
siswa untuk lebih aktif di kelas dan membantu mereka meraih nilai yang lebih baik
dan memenuhi standar acuan KKM. Untuk itu, peneliti mendorong penggunaan video
ini untuk dapat disosialisasikan sebagai metode alternative dalam pembelajaran
Bahasa Inggris di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya di
Area Bogor dan sekitarnya.

Kata-Kata Kunci: Penggunaan Video, Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Keterampilan
Berbicara, Raihan Nilai, Keaktifan Siswa
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PENDAHULUAN
Secara alamiah, pembelajaran bahasa asing haruslah memotivasi dan
memampukan peserta didik untuk dapat menggunakan bahasa tersebut minimal saat
pembelajaran berlangsung di ruang kelas. Bagi siswa SMKN 3 Bogor, sebagai sekolah
dengan spesialisasi pariwisata, seyogyanya bahasa Inggris harus menjadi mata
pelajaran yang penting bagi mereka. Namun, kenyataannya belum sepenuhnya
menunjukkan hal tersebut. Dalam pokok bahasaan offering services, misalnya, hanya
23% siswa yang meraih nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Selebihnya, yaitu
77%, meraih nilai di bawah KKM. Dalam pengamatan peneliti, kendala yang sering
dihadapi para siswa adalah kemauan untuk berbicara atau mengungkapkan bahsa
Inggris sesuai dengan materi yang diajarkan. Mereka cenderung pasif dan hanya
menunggu apa yang akan diberikan oleh guru-gurunya. Keinginan dan kemauan mereka
untuk aktif mempelajari kembali materi yang sudah diberikan atau mencari pengetahuan
tambahan belum benar-benar nampak.
Singkatnya, persoalan perilaku belajar menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan
perhatian yang serius. Bagi peneliti, persoalan perilaku belajar siswa ini terkait dengan
bagaimana guru menyajikan materi pengajarannya. Sehingga, peneliti berpendapat
perlunya menentukan media atau teknik pengajaran yang tepat dan mampu
meningkatkan kemampuan berbicara para siswa.
Dua hal inilah – raihan nilai yang mayoritas di bawah KKM dan sikap belajar siswa
yang kurang motivatif -- menjadi perhatian peneliti untuk kemudian menindaklanjutinya
dengan penelitian tindakan kelas dengan rumusan judul “Penggunaan Video Untuk
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Untuk
Materi Offering Services. Penelitian ini dilaksanakan untuk Siswa SMK Negeri 3 Kota
Bogor Kelas XII Jasa Boga 4 Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018”.
Dari judul penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian
sebagai berikut: (1) Apakah penggunaan video mampu meningkatkan keterampilan
berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk materi Offering services? (2)
Bagaimana penggunaan video dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada
mata pelajaran Bahasa Inggris untuk materi offering services? (3) Seberapa besar
pengaruh penggunaan video terhadap peningkatan prestasi siswa untuk penguasaan
materi offering services?
Dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, peneliti berharap dapat
menghadirkan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini
adalah: (1) Untuk mendapatkan gambaran riil penggunaan video dalam meningkatkan
keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk materi offering
services. (2) Untuk mengetahui bagaimana pengajaran Bahasa Inggris melalui
penggunaan video dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa untuk materi
offering services. (3) Untuk mendapatkan data seberapa besar pengajaran dengan
menggunakan video mempengaruhi raihan nilai siswa untuk materi offering services
berdasarkan acuan KKM.
LANDASAN TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS TINDAKAN
1. Penggunaan Video Sebagai Media Pembelajaran
Salah satu asumsi dasar dari pengajaran bahasa komunikatif (Communicative
Language Teaching (CLT)) adalah bahwa siswa akan merasa lebih termotivasi untuk
belajar bahasa asing karena mereka akan mempelajari bahasa tersebut sebagai
sesuatu yang berguna bagi mereka (Freeman: 2003 hal 130). Apalagi jika aktifitasaktifitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dirancang melalui tugas-tugas
berpasangan (pair work) atau grup kecil (Richards: 2006 hal 20). Motivasi belajar
siswa, jika didasarkan pada pendapat-pendapat di atas, sangat terkait dengan
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bagaimana guru menyajikan materi pengajarannya. Siswa akan termotivasi dalam
belajar apabila materi yang disajikan terasa manfaatnya bagi mereka dan mereka
senang dengan cara penyajian materi tersebut.
Dalam pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran, hendaknya para
guru memperhatikan indikator keberhasilan yaitu bahwa sumber belajar dan media
pembelajaran yang dipilih dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi
yang ingin dicapai, memudahkan pemahaman peserta didik, dan sesuai dengan
tingkat perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik (Irwantoro dan
Suryana 2016 hal. 266)
Sedangkan mengenai manfaat penggunaan media pembelajaran, Sutikno
(Irwantoro dan Suryana 2016 hal. 278) menyampaikan beberapa manfaat sebagai
berikut:
a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.
b. Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dapat dipahami
oleh peserta didik dan memungkinkan peserta didik mencapai tujuan
pembelajaran dengan lebih baik.
c. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidal merasa
bosan.
d. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati,
melakukan, dan mendemonstrasikan.
Mengacu pada penjelasan di atas, peneliti memilih video sebagai media
pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan dapat
membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan
berbicara pada materi offering services.
Menurut Almurashi (2016) dalam abstraknya mengatakan bahwa, “teknologi
berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari dan daapt digunakan secara
efektif untuk beragam aspek dalam pendidikan”. Dalam penelitiannya, Almurrashi
menyebutkan bahwa website youtube dapat menjadi sumber materi online yang
dapat dipadukan dengan pembelajaran tradisional di kelas. Mengutip pendapatnya
Maness (2004), Almurrashi menekankan dampak posisif bagi siswa yang belajar
bahasa Inggris ketika mereka menonton atau mengamati potongan-potongan video
(clips) yang sesuai dengan kehidupan nyata dan otentik. Selain itu, siswa akan
merasa senang karena pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna.
Keberhasilan mempelajari kata-kata baru sangat dipengaruhi oleh perhatian
siswa selama pembelajaran. Untuk meningkatkan perhatian siswa, mereka diajarkan
bahasa asing dengan cara-cara baru, di antaranya melalui video. Bahkan, dengan
penyajian video, siswa akan menunjukan sikap yang lebih positif terhadap
pembelajaran bahasa asing (Slavica Čepon: 2013 hal 86).
Selain teknik, penting juga bagi guru untuk menentukan jenis video yang dipilih
untuk pembelajaran. Veronika Pisarenko (2017) menyarankan klasifikasi video untuk
membantu para guru memilihnya bagi pembelajaran bahasa asing. Pertama, video
courses, yaitu satu video yang mencakup keseluruhan latihan dan persoalan
pendidikan. Guru harus mengikuti struktur proses-proses pendidikan yang ditawarkan
oleh pembuat video tersebut. Kedua, video films, yaitu video yang menawarkan
proses penguasaan bahasa melalui budaya berbicara dari penutur asli secara
langsung. Selain itu, jenis video ini dapat mempengaruhi emosi siswa sehingga
penggunaannya perlu perhatian khusus. Jenis video yang ketiga adalah video
informasi lainnya seperti video program, video clip, video fragment, atau video scene
yang hanya mengambil adegan atau klip tertentu saja. Termasuk dalam jenis video
ini adalah penjelasan urutan peristiwa, tempat, operasi, even, atau bahkan video
tanpa adanya manusia ataupun binatang yang bertujuan sebagai bahan diskusi atau
mengilustrasikan fenomena atau ide.
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Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan audio visual
(dalam hal ini video) dalam aktifitas pembelajaran dapat berdampak positif terhadap
motivasi dan hasil belajar siswa apabila guru dapat mengoptimalkannya melalui
teknik dan aktifitas yang sesuai serta jenis video yang benar-benar mendukung
pembelajaran dan capaian belajar siswa.
2. Pembelajaran Keterampilan Berbicara
Salah satu parameter kompetensi komunikatif (communicative competence)
sebagai tujuan dari pengajaran bahasa komunikatif (Communicative Language
Teaching (CLT)) adalah keterampilan berbicara yang mencakup pengetahuan
tentang apa yang harus diucapkan dan bagaimana mengucapkannya dengan tepat
sesuai dengan situasi, partisipan (yang diajak bicara), peran mereka dan
keinginannya (Richards: 2006 hal. 9) sehingga kegiatan-kegiatan yang terjadi di
dalam kelas banyak yang mendorong pada komunikasi lisan siswa dengan siswa
lainnya atau dengan guru. Pada banyak referensi, role play. (bermain peran) banyak
disebut sebagai salah satu aktifitas yang membantu siswa berkomunikasi secara
lisan. (Freeman: 2003 dan Richards: 2006).
Penekanan pada keterampilan berbicara ini mendapat perhatian dari Hussain
(2017) dalam International Journal of Media, Journalism and Mass
Communications (IJMJMC). Dengan mengutip pendapatnya Rao (2012), Hussain
mencatat beberapa aspek tentang keterampilan berbicara sebagai berikut:
a. Dari keempat keterampilan berbicara, menyimak dan berbicara diajarkan dan
dipelajari dalam pergantian yang cepat. Guru memperkenalkan aspek bahasa
kepada siswa dan mereka melakukan situasionalisasi aspek tersebut.
b. Berbicara merupakan pengenalan terbaik bagi pembelajaran keterampilan
bahasa lainnya. Belajar melalui bicara menjadi cara belajar bahasa asing yang
alami.
c. Berbicara menjadi penting karena dapat memberikan kesempatan bagi
penggunaan praktis bahasa asing.
d. Berbicara menunjukkan kefasihan, koreksi dan juga akurasi diantara para
pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing; dan
e. Dengan berbicara, guru dapat menghemat waktu di kelas
Hal ini diperkuat oleh Brown (2000 hal. 267) yang menyatakan bahwa,
”menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling berkaitan dengan dua
keterampilan ini dianggap bagian dari keterampilan komunikasi lisan”. Di dalam kelas
pun, input komunikasi oral sering didahului atau diikuti dengan produksi komunikasi
lisan dari beragam bentuk.
Di antara permasalahan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris sebagai
bahasa asing, Richards (2016) dalam makalahnya Teaching Speaking Theories and
Methodologies mencatat beberapa hal sebagai berikut:
a. Tidak dapat mempertahankan interaksi lisan jika segmennya tidak pendek
b. Seringnya terjadi kesalahpahaman dan komunikasi yang gagal
c. Kurangnya strategi komunikasi
d. Bicara pelan dan perlu waktu lama untuk menyusun ujaran-ujaran
e. Kurangnya kosakata yang diperlukan untuk berkomunikasi yang umum
f. Tidak dapat aktif terlibat dalam percakapan
g. Berbicara dengan cara yang tidak alami
h. Grammar dan pengucapan (pronunciation) yang tidak baik
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, agar keterampilan
berbicara dapat meningkat, ada beberapa aktifitas dan latihan yang dapat diterapkan
di kelas sebagaimana diungkapkan Hussain (2017) sebagai berikut:
a. Dialog, merupakan teknik di kelas yang digunakan untuk melatih fungsi-fungsi
bahass seperti greeting, agreeing, disagreeing, apologizing, asking information
dsb.
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b. Role Play, merupakan teknik latihan berbicara yang popular diterapkan di dalam
kelas. Ada tiga tipe role play: dengan petunjuk, sepenuhnya dipandu, dan bebas.
c. Opini/Ide, siswa dapat diminta beropini mengenai isu atau situasi kontroversial
sehingga diharapkan dapat muncul banyak diskusi. Siswa dapat dibagi dalam
beberapa kelompok.
d. Masalah (kerja kelompok), jika siswa dihadapkan apda masalah, mereka harus
menggunakan bahasa target untuk menyampaikan solusinya.
e. Survey/wawancara, hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat pribadi
mengenai keinginan, sikap, dan informasi lainnya.
f. Pemahaman visual, siswa diperlihatkan gambar dan akan menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari guru.
g. Ambisi dan cita-cita, siswa akan menjawab beberapa pertanyaan mengeani
gambar profesi. Akan terjadi diskusi yang panjang karena setiap siswa memiliki
ambisi dan cita-citanya sendiri.
h. Rhymes (irama) dan Tounge Twister (uji lidah). Ini adalah metode akulturasi
Bahasa Inggris. Dengan ungkapan yang berirama atau kata-kata yang
berdekatan suaranya, akan menambah nilai pada keterampilan berbicara.
i. Lagu. Siswa biasanya menikmati lagu dan dapat membantu pengemabngan
keterampilan berbicaranya.
Sebagai catatan, Hussain menggarisbawahi bahwa keterampilan berbicara
guru hendaknya fasih sehingga dapat menjadi role model bagi siswa-siswanya.
Sedangkan untuk aktifitas komunikasi harus memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut,
yaitu information gap, choice dan feedback (Morrow dalam Freeman (2003 hal. 129).
Information gap mengacu pada sesuatu yang diketahui seseorang dan orang lain
tidak mengetahuinya. Sedangkan choice adalah adanya pilihan mengenai apa yang
ingin disampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Untuk feedback, adalah
mengacu pada apa yang didapat penutur dari respon orang yang diajak bicaranya,
yaitu apakah komunikasi yang dilakukannya mencapai tujuan yang diinginkannya. .
Pemilihan aktifitas berbicara ini akan sangat terkait dengan bentuk asesmen
yang akan dilakukan. Brown (2004 hal. 144) memaparkan bahwa apabila jenis
aktifitas yang dipilih adalah imitative, maka bentuk asesmen yang dilakukan dapat
berupa tugas pengulangan (repetition tasks). Yaitu, siswa mengulang apa yang
diucapkan oleh gurunya. Fokus asesmennya, dengan demikian, lebih pada
pengucapan (pronunciation). Bahkan di hal. 148 - 171, Brown (2004) dalam bukunga
mengenai language assessment memberikan beberapa contoh aktifitas asesmen
untuk keterampilan berbicara, diantaranya dengan pola tugas membaca keras (read
out tasks), pertanyaan dan respon, bantuan gambar untuk mendeskripsikan,
interview, paraphrase, story telling dan masih banyak lagi. Namun, dari beragam
aktifitas asesmen yang dilakukan untuk menilai keterampilan berbicara, Brown (2004
hal. 172) menekankan poin-poin penilaian yang dapat dijadikan acuan pemberian
skor, yaitu: grammar, vocabulary, comprehension, fluency, pronunciation, dan task.
Apa yang disampaikan Brown diperkuat dengan pendapatnya Susan Verner.
Dalam artikelnya How to Evaluate Speaking (https://busyteacher.org/4836-how-toevaluate-speaking.html), dia menawarkan ide untuk membuat acuan penilaian
keterampilan berbicara dengan membuat rubric berdasarkan kriteria penilaian yang
berjenjang misalnya sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, kurang dari ekspektasi,
dan ridak memenuhi ekspektasi. Untuk menentukan aspek-aspek penilaian, Verner
mengacu pada 6 (enam) aspek, yaitu pronunciation, vocabulary, accuracy, fluency,
communication dan interaction.
Dalam paparannya, Verner menjelaskan setiap aspek sebagai berikut:
a. Pronunciation. Meskipun siswa yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa
kedua tidak akan mendapati pengucapan seperti penutur aslinya, cobalah
menyimak kata-kata yang diucapkan, pengucapan yang tepat untuk ejaan yang
tidak biasa, asimilasi dan kontraksi pada tempat-tempat yang pas serta intonasi.
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b. Vocabulary. Aspek ini terkait dengan kemampuan siswa menggunakan kosakata
khusus yang sudah dipelajari dan kosakata yang tepat dengan konteks
berbicara.
c. Accuracy. Pada aspek ini, perhatikan apakah siswa mampu menggunakan
tenses, apakah penggunaan tenses-nya benar, dan apakah urutan kata dalam
kalimat yang diucapkan benar.
d. Communication. Aspek ini focus pada seberapa kreatif siswa dalam
menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dan bagaimana cara dia
mengekspresikan dirinya.
e. Interaction. Aspek ini menekankan pada bagaimana siswa berinteraksi dengan
yang lain. Selain itu, aspek ini menekankan pada kemampuan memahami
pertanyaan yang diberikan, menjawabnya serta memberikan tanggapan yang
tepat.
f. Fluency. Untuk aspek ini, penilaian ditekankan pada seberapa nyaman siswa
dalam berbicara, seberapa lancar produksi kata-kata, serta apakan ada jeda atau
kekosongan ketika siswa berbicara.
Karena keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang paling mudah
diamati dari kemampuan bahasa, maka perlu dirumuskan teknik dan aktifitas yang
benar-benar memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa
target dan merasakan manfaatnya. Teknik dan aktifitas yang dipilih untuk diterapkan
di dalam kelas harus sesuai dengan perkembangan keterampilan berbicara siswa
dan sesuai dengan latar belakangnya. Pendekatan aktifitas berpasangan atau
kelompok kecil dapat menumbuhkan semangat dan kesempatan siswa untuk lebih
banyak menggunakan bahasa target.
3. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Tindakan
Meyakini bahwa permasalahan dari penelitian ini adalah rendahnya
keterampilan berbicara siswa yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya KKM oleh
sebagian besar siswa dan menyadari pentingnya metode atau model pembelajaran
yang motivatif sehingga dapat menyemangati siswa untuk belajar lebih giat, maka
dipilihlah pembelajaran bahasa Inggris dengan multimedia (video). Dari paparan teori
mengenai pemanfaatan video dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa
Inggris keterampilan berbicara, dikatakan bahwa siswa akan lebih termotivasi dalam
belajar dan akan menunjukkan keterampilan berbicara yang lebih baik dengan
pemilihan metode, aktifitas dan sumber belajar yang sesuai dengan latar belakang
mereka. Peningkatan keterampilan berbicara siswa akan tercermin dari parameter
penilaian berdasarkan pengucapan, kosakata, ketepatan (accuracy), komunikasi,
interaksi, dan kefasihan (fluency). Hasil penilaian ini kemudian dikonversikan menjadi
nilai yang akan disandarkan pada KKM yang telah ditetapkan.
Dari paparan teori dan kerangka
tindakan bahwa pengajaran bahasa
pemanfaatan video dapat meningkatkan
Kota Bogor kelas XII Program Jasa
2017/2018.

berpikir di atas, dapat ditetapkan hipotesis
Inggris materi offering services dengan
keterampilan berbicara siswa SMK Negeri 3
Boga 4 Pada Semester 1 tahun ajaran

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan kepada siswa SMKN 3 Kota Bogor kelas XII Program
Jasa Boga 4 Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018. Kelas ini dipilih sebagai latar
penelitian dengan pertimbangan bahwa suasana kelas cukup kondusif, baik dari segi
perbandingan siswa laki-laki dan perempuan maupun dari aspek ruangan kelas. Adapun
untuk waktu pelaksanaan penelitian adalah Juli – Desember 2017.
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
dengan 2 siklus (Classroom Action Research) dengan model PTK yang dijelaskan oleh
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Suharsini Arikunto. Dalam satu siklus atau putaran terdiri dari empat komponen yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Sumber data dari peserta didik sebagai subjek penelitian berupa hasil tes tertulis
peserta didik pada kegitan pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 dan dari satu orang guru
atau teman sejawat (observer) berupa lembar hasil observasi pada siklus 1 dan 2.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 teknik yaitu
teknik tes (tes tertulis) dan teknik observasi. Sedangkan alat pengumpulan data adalah
lembar soal tes dan lembar observasi. Validasi data tes tertulis dan lembar observasi
oleh tim ahli yaitu ketua MGMP dan Kepala Sekolah. Teknik tes dilakukan pada akhir
kegiatan pembelajaran sikul I dan siklus II dengan menggunakan lembar rubik penilaian
keterampilan berbicara. Sedangkan teknik observasi mencakup pengamatan aktifitas
peserta didik dan pengamatan aktifitas guru selama KBM berlangsung.
Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Data
yang diperoleh dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan analisis kaitan logisnya,
kemudian disajikan secara aktual dan sistematis dalam keseluruhan permasalahan dan
kegiatan penelitian. Selanjutnya untuk menganalisis data, hasil tindakan yang dilakukan
peneliti disajikan secara bertahap sesuai urutan siklus yang telah dilaksanakan dengan
prosedur seleksi data, klasifikasi data, dan prosentase data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kriteria keberhasilan penelitian ditetapkan dengan ukuran keberhasilan pada
ketuntasan belajar perorangan (KKM 78), ketuntasan klasikal (100% perolehan nilai
KKM), besaran nilai rata – rata peserta didik (rata – rata mencapai nilai KKM), dan
semangat belajar peserta didik (Minimal 85% pesera didik menunjukkan semangat
belajar dan aktif dalam pembelajaran).
Dari hasil pembelajaran dengan menggunakan video pada pokok bahasan offering
services, diperoleh data rekapitulasi tiga hasil belajar (pra siklus, siklus I dan siklus II).
Secara empiris, penggunaan video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Capaian hasil belajar ini merupakan cerminan dari keaktifan peserta didik selama
pembelajaran dan aktifitas guru dalam mengarahkan, memotivasi dan memfasilitasi
mereka ketika KBM berjalan. Motivasi dan semangat peserta didik ketika mempelajari
materi tersebut dengan penggunaan video mampu secara bertahap meningkatkan hasil
belajar mereka pada materi tersebut sebagaimana tergampar pada tiga grafik berikut ini:

Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Pada Ketiga Siklus
100

62

74

84
Rata2 Nilai

0
Pra Siklus

Siklus I

Siklus II
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Jika dilihat kenaikan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus II, terjadi peningkatan
ketuntasan belajar dari 69% menjadi 100%. terjadi kenaikan nilai rata-rata dari 74
menjadi 84. Dengan demikian hasil belajar siswa SMK Negeri 3 Kota Bogor kelas XII
Program Jasa Boga 4 pada Semester 1 tahun ajaran 2017/2018 untuk pokok bahasan
offering services dinyatakan tuntas.
SIMPULAN DAN SARAN
Model pembelajaran dengan penggunaan video tidak hanya dapat meningkatkan
keterampilan berbicara peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Inggris untuk materi
offering services di kelas XII Jasa Boga 4 SMKN 3 Kota Bogor tapi juga mengangkat
semangat dan keaktifan siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hasil observasi
teman sejawat yang menunjukkan peningkatan prosentase keaktifan siswa dari setaip
siklus. Peserta didik yang benar-benar aktif (dinilai baik) selama KBM pada Siklus I
adalah 9 orang (26%) dengan masih ada 10 orang peserta didik (26%) yang teramati
kurang aktif dan memperhatikan KBM. Hasil pengamatan ini meningkat cukup signifikan
pada Siklus II dengan 30 orang peserta didik (86%) teramati baik dalam keaktifan dan
memperhatikan pembelajaran dengan sisanya dianggap cukup aktif.
Peningkatan aspek kualitatif dalam hal keaktifan peserta didik relevan dengan
peningkatan hasil belajar mereka dari Pra Siklus ke Siklus I dan dari Siklus I ke SIklus II.
Pada Pra Siklus, pada saat belum diterapkannya pembelajaran model video, persentase
ketuntasan belajar hanya mencapai 23% (8 orang). Begitu diterapkan pembelajaran
model video pada Siklus I, persentase hasil belajar yang memenuhi KKM meningkat
menjadi 69% (24 orang). Hasil ini menjadi catatan bagi peneliti untuk meningkatkan
keaktifan peserta didik dan memperbaiki aktifitas peneliti untuk KBM di Siklus II.
Hasilnya, pada Siklus II persentase keaktifan peserta didik meningkat dan keterampilan
berbicara pun mengalami peningkatan yang signifikan dengan 100% (35 orang) peserta
didik memenuhi KKM.
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Melalui hasil penenlitian ini, diharapkan para siswa semakin termotivasi untuk
mempelajari bahasa Inggris terutama dikaitkan dengan tuntutan di dunia kerja pariwisata.
Bagi peneliti dan sesame rekan guru, penelitian ini dapat menjadi alternative teknik
dalam pengajaran materi-materi lainnya. Dan bagi sekolah, penelitian ini diharapkan
menjadi stimulus untuk program-program pelatihan guru dalam aspek penggunaan
multimedia, diantaranya video, sebagai teknik pengajaran.
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