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ABSTRAK 

Internet sebagai media komunikasi global memungkinkan diterapkan sebagai media 

pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Selain sebagai sumber belajar, kita juga 

bisa memanfaatkan internet sebagai metode pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah kita 

bisa mendesain kelas dengan internet-based activity. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses penerapan internet-based activity di kelas intermediate listening. Desain dari penelitian 

ini adalah action research. Subjek dari penelitian ini adalah satu kelas listening di tingkat 

intermediate yaitu 1A. Secara umum, mahasiswa mengapresiasi kegiatan internet-based activity 

dalam program pembelajaran di kelas secara positif. Berdasarkan tanggapan yang mereka 

berikan dalam pengisian angket, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar dari 

mahasiswa dalam kelas  listening ini berpendapat bahwa kegiatan yang dirancang dalam 

internet-based activity membuat mereka lebih bersemangat, lebih tertantang dan termotivasi 

untuk menggunakan sumber pembelajaran lain selain buku teks yang mereka pakai selama ini. 

Terlepas dari respon positif yang ditunjukkan oleh mahasiswa terkait dengan penggunaan 

internet bagi penunjang belajar, dari penelitian ini juga didapatkan data tentang permasalahan 

yang dihadapi oleh mahasiswa. Masalah tersebut antara lain; biaya koneksi, lambatnya koneksi, 

sinyal internet, kesulitan memahami instruksi, kesulitan dalam screen reading, dan virus yang 

kerap dijumpai ketika mengakses internet. 

 

Kata kunci: intermediate listening, internet-based activity, penunjang pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Meskipun tidak dipungkiri lagi bahwa penguasaan bahasa Inggris adalah hal yang 

penting di era globalisasi seperti sekarang ini, bahasa Inggris masih sering dianggap 

sebagai momok bagi sebagian siswa di tingkat menengah maupun di perguruan tinggi, 

bahkan bagi mereka yang nyata-nyata memilih jurusan ini. Hal ini bisa dipahami karena 

bagi mahasiswa bahasa Inggris sendiri pun bahasa Inggris merupakan bahasa yang benar-

benar asing dimana mereka hanya menggunakannya di kelas. Kondisi ini makin sulit 

ketika dikaitkan dengan motivasi mereka dalam belajar. Banyak dari mereka memilih 

jurusan ini bukan karena murni keinginan mereka.  

Bagi sebagian mahasiswa menguasai bahasa Inggris, baik aktif maupun aktif, 

bukanlah hal yang mudah. Ini terutama bagi mereka yang tidak mempunyai motivasi 

yang kuat atau mereka yang menemukan titik jenuh dalam proses belajar mereka. 

Kejenuhan mereka bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah 

penggunaan sumber materi dan proses belajar-mengajar di kelas. Penggunaan handbook 

atau buku memang sangat penting karena merupakan sumber yang paling terpercaya. 

Buku disusun dengan konsep dan perencanaan yang sangat matang oleh penulisnya dan 
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ditulis oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Mahasiswa bisa menggunakan buku 

sebagai sumber utama mereka. Tetapi untuk menunjang pembelajaran, alangkah baiknya 

kalau kita, baik sebagai pengajar maupun mahasiswa rajin browsing ke internet demi 

mendapatkan sumber materi yang bisa menunjang penguasaan bahasa Inggris kita. 

Mahasiswa yang mempunyai motivasi yang kuat dalam belajar pasti akan 

memaksimalkan manfaat dari kedua sumber tersebut. Dan tugas kita sebagai pengajar 

adalah menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar melalui aktifitas pengajaran 

yang inovatif dengan menggunakan sumber materi yang up to date. Maka sebagai 

pengajar kita juga harus rajin mengeksplorasi bahan atau media ajar yang baru. Untuk 

tujuan itu, kita memanfaatkan teknologi komputer. 

Menurut (Laborda, 2007) seharusnya pengajaran bahasa Inggris juga 

memperhatikan penggunaan teknologi dalam proses belajar dan mengajar seperti 

penggunaan komputer. Komputer dan pengajaran bahasa dapat saling seiring sejalan 

dalam proses belajar mengajar. Selain sebagai sumber informasi yang tanpa batas, 

teknologi internet juga bisa digunakan oleh para pengajar di seluruh dunia untuk 

mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif sehingga menciptakan atmosfer 

yang berbeda di dalam kelas. Dengan internet juga kita bisa membuat blog, websites, 

wikis, metodologi pengajaran bahasa, jurnal, dan lain sebagainya. Dari sini dapat 

dibuktikan bahwa adanya efek positif dalam pengintegrasian komputer dalam pengajaran 

bahasa. Banyak dari pengajar tertantang untuk mempelajari komputer untuk 

dimanfaatkan dalam proses belajar dan mengajar. Kegunaan komputer tidak hanya untuk  

mengetik sebuah tulisan, mengirim pesan, membrowsing internet, akan tetapi komputer 
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bisa digunakan sebagai alat mengajar sehingga bisa memotivasi dan menginstruksikan 

pengajar untuk mengintegrasikan komputer dan ICT pada kelas-kelas mereka. 

Teknologi dalam suatu kelas pembelajaran sangat penting berhubungan dengan 

ICT dalam kurikulum bahasa, tetapi dalam kenyataannya banyak pengajar yang enggan 

menggunakan komputer. Penggunaan komputer dalam pengajaran akan meghasilkan teks 

dan gambar. Komputer juga dapat digunakan untuk perancangan, pengoperasian dan 

pemanfaatan website sehingga digunakan untuk membuat dan mencari informasi yang 

dibutuhkan. Internet based projek work mengacu pada task based learning dan 

cooperative language learning. Hal ini juga berhubungan dengan wikis, blog, dan 

poadcast, online reference tools,dan e-learning. 

Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada media pembelajaran bahasa 

Inggris. Menurut Singhal (1997) pada tahun 1970-an, laboratorium bahasa dipakai di 

berbagai kegiatan pembelajaran bahasa. Laboratorium bahasa tradisional seperti ini 

terdiri dari beberapa meja belajar (booths) yang berisi cassette deck, microphone, dan 

headphone. Gur/pengajar memonitor interaksi mahasiswa melalui central control panel. 

Melalui teknologi seperti ini pengajar memberi model kepada mahasiswa, memberi 

penguatan, dan mahasiswa berlatih sendiri materi pembelajaran. Aktivitas pembelajaran 

dengan laboratorium bahasa seperti ini didasarkan pada pola perilaku stimulus-respon. 

Semakin banyak mahasiswa berlatih, semakin cepat pula mereka menguasai bahasa 

Inggris yang mereka pelajari. Laboratorium bahasa ini biasanya digunakan untuk kelas 

mendengarkan (listening). Pada era sekarang, laboratorium bahasa biasanya juga 

dilengkapi dengan fasilitas internet.  
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Internet adalah media yang sangat bagus untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa 

yang proficient di masa depan. Ini juga sangat bermanfaat sebagai alat penunjang proses 

belajar mengajar di kelas bahasa Inggris, termasuk kelas listening. Terutama untuk 

mahasiswa bahasa Inggris, internet akan sangat menunjang studi mereka. Ini disebabkan 

karena sebagian besar instruksi dalam internet adalah dalam bahasa Inggris. Hal ini akan 

menggiring kita ke dalam asumsi bahwa mahasiswa bahasa Inggris akan lebih mudah 

memahami instruksi yang muncul ketika mereka online. Apalagi sekarang banyak 

ESL/EFL website yang bisa mereka gunakan untuk menunjang sumber materi ajar yang 

autentik. Mengutip pernyataan Meloni dalam “The Internet in the Classroom; A Valuable 

Tool and Resources for ESL/EFL Teacher” bahwa ada beberapa alasan penggunaan web 

dalam ESL learning yaitu antara lain untuk meningkatkan motivasi mahasiswa, untuk 

mengeksplorasi materi bahasa yang autentik dan meningkatkan minat mahasiswa 

terhadap teknologi. Jadi menggunakan internet dalam pembelajaran bahasa Inggris bisa 

memotivasi mahasiswa secara eksternal untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar 

di kelas. Selain itu dengan menggunakan metode yang terencana, internet sangat 

potensial untuk meningkatkan atau mengasah skill mahasiswa dalam berbahasa Inggris. 

Dalam penelitian ini, peneliti mendesain kelas menjadi internet-based activity sebagai 

metode pengajaran. Selain untuk mengetahui motivasi mahasiswa dalam menggunakan 

literature dari internet juga untuk menguji apakah internet-based activity mampu 

meningkatkan prestasi mahasiswa pada pembelajaran Listening (mendengarkan). 

Penelitian ini akan menggunakan salah satu kelas listening intermediate yang diampu 

oleh salah satu anggota peneliti.  
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Tujuan dari pengajaran Listening Intermediate adalah untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam mendengarkan mini-dialogues, longer conversation dan 

talks dalam berbagai topik. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

apakah penggunakan teknologi internet efektif digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran listening dikelas intermediate Listening. Untuk tujuan ini, mahasiswa 

diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang everyday vocabulary (kosa 

kata sehari-hari), termasuk ungkapan literal dan idiomatik (idiomatic and literal 

expressions), pengucapan (pronunciation), dan kemampuan mengidentifikasi informasi 

khusus yang berkaitan dengan WH questions (who, what, when, where, and why). 

Sarana yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah mini-dialogues, longer 

conversation dan talks dalam berbagai topic yang diambil dari internet.  

B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilakukan karena peneliti mengamati bahwa internet media yang 

sangat potensial untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris mahasiswa belum 

sepenuhnya digunakan secara optimal. Mahasiswa kita lebih suka menggunakannya 

untuk chatting atau mengunduh topik-topik yang tidak menunjang studi mereka. Jadi 

dengan menerapkan internet-based activity di kelas, kami harapkan para mahasiswa 

terutama jurusan bahasa Inggris lebih aware akan manfaat internet sebagai penunjang 

studi mereka.  

Manfaat internet bagi proses pembelajaran bahasa Inggris mungkin sudah tidak 

perlu dipertanyakan lagi karena media ini menyediakan begitu banyak informasi yang 

sangat bermanfaat bagi proses belajar mengajar kita, tapi bagaimana mahasiswa kita 

mengapresiasi alat ini untuk menunjang studi mereka masih sangat terbuka untuk 
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ditelaah. Penelitian ini juga didasarkan pada keingintahuan kami tentang bagaimana 

mahasiswa jurusan bahasa Inggris mengapresiasi penggunaan internet dan kaitannya 

dengan motivasi mereka dalam mengunduh materi-materi yang ada kaitannya dengan 

studi mereka. Akan tetapi fokus kami adalah dengan metode action research kami ingin 

menguji apakah penerapan metode internet-based activity di kelas bahasa Inggris mampu 

meningkatkan prestasi mahasiswa pada pembelajaran Listening (mendengarkan). 

C. Rumusan Masalah 

Permasahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan internet-based activity meningkatkan prestasi mahasiswa 

pada pembelajaran Listening (mendengarkan)? 

2. Bagaimana mahasiswa bahasa Inggris mengapresiasi penggunaan internet sebagai 

penunjang studi mereka? 

3. Masalah-masalah apa yang dihadapi mahasiswa berkaitan dengan penggunaan 

internet sebagai penunjang pembelajaran khususnya pada mata kuliah Listening 

(mendengarkan)? 

D. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 

mahasiswa jurusan bahasa Inggris terhadap penggunaan internet. Lebih spesifik lagi, 

tujuan dari penelitian ini bisa dijabarkan sebagai berikut: 

1. untuk mengetahui apakah internet-based activity yang diterapkan di kelas ESL 

mampu meningkatkan prestasi mahasiswa pada pembelajaran khususnya pada mata 

kuliah Listening (mendengarkan). 
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2. untuk mengetahui persepsi dan apresiasi mahasiswa jurusan bahasa Inggris terhadap 

penggunaan internet sebagai penunjang pembelajaran bahasa Inggris mereka. 

3. untuk menginvestigasi masalah dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam 

kaitannya penggunaan internet dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya pada 

mata kuliah Listening (mendengarkan). 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini kami harapkan mampu memberi kontribusi positif untuk mahasiswa 

dan dosen, khususnya jurusan bahasa Inggris. Bagi peneliti sendiri hasil dari penelitian 

ini bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut, khusunya untuk 

penelitian yang mengambil tema atau desain yang hampir sama dengan penelitian ini.  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Dosen 

Dosen sebagai fasilitator di kelas diharapkan mampu menciptakan suasana 

belajar mengajar yang kondusif dan kreatif di kelas. Dengan menggunakan metode 

pengajaran yang tidak sekedar ceramah di kelas diharapkan motivasi mahasiswa 

dalam belajar meningkat. Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi referensi 

dosen dalam mengembang metode pembelajaran di kelas yang lebih kreatif dan 

memberi mahasiswa kesempatan lebih luas dalam mengasah skill mereka dalam 

bahasa Inggris. 

2. Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran yang berbeda 

tentang model pembelajaran di kelas. Kedepan, mereka diharapkan bisa menerapkan 

model pembelajaran yang lebih kreatif ketika mereka kelak terjun ke kelas. 
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Penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar 

bahasa Inggris dengan menggunakan metode pengajaran yang berbeda yaitu internet-

based activity. Kaitannya dengan kemampuan listening (mendengarkan) mereka , 

diharapkan dengan metode yang diterapkan dalam penelitian ini, kemampuan mereka 

dalam membuat mata kuliah Listening (mendengarkan) bisa meningkat.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penggunaan Internet dalam Kelas EFL (English as a Foreign Language) 

Menurut Erdogan (2005) sebagai media komunikasi global, Internet 

memungkinkan untuk digunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, 

misalnya bahasa Inggris. Internet menyediakan berbagai alamat (sites) dan web pages 

yang dapat digunakan sebagai tempat belajar. Web pages tersebut sudah dikelompokkan 

menurut domain-nya, seperti vocabulary, grammar, phonetics, dan menurut keterampilan 

bahasa yang diajarkan, seperti speaking, listening, reading, dan writing. Selain itu ada 

pula beberapa web pages yang mengkhususkan pada penyediaan buku ajar (text books) 

atau metode pengajaran. Bahan-bahan pembelajaran tersebut disajikan beragam: ada yang 

gratis, ada pula yang komersil. Teknologi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan 

internet mempengaruhi setiap aspek pendidikan dan mengubah cara guru mengajar dan 

cara mahasiswa belajar. Dengan metode pemanfaatan yang bagus, internet bisa digunakan 

guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Singhal, 2007 mengatakan; 

Over the past few years, the internet emerged as an excellent new 

technology with great potential for education uses, especially of ESL 

instruction. Generally, using the internet is perceived to be able to expose 

ESL students to wider range of English than is found in traditional 

textbook. Moreover, browsing the internet might even simply engage 

students in an interactive learning. 

 

Dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pemanfaatan internet dalam 

kelas bahasa Inggris akan sangat berpotensi meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 
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mereka tentang bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena banyak sekali materi-materi 

yang berkaitan dengan ESL/EFL yang autentik dan up to date di internet. Dan ditambah 

inovasi dari guru, pembelajaran di kelas bisa lebih interaktif.  

Grey (1999) seperti dikutip oleh Lee dan John (2001) mengidentifikasi ada 4 fungsi 

dari internet dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu sebagai berikut: 

a. Searching for and Receiving 

Kategori ini berkaitan dengan aktifitas pengguna internet dalam mencari dan 

mengunduh informasi yang dibutuhkan dengan cara browsing di internet. Sebagai 

„perpustakaan raksasa‟ internet menyediakan banyak sekali informasi yang kita 

butuhkan yang berkaitan dengan semua topik atau interest kita. Para mahasiswa 

bahasa Inggris bisa menmanfaatkan ini untuk mencari dan mengunduh informasi 

yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar mereka. 

b. Talk to and Reply 

Kategori ini meliputi kegiatan interaktif dimana para pengguna internet bisa 

melalukan komunikasi melalui e-mail correspondence. Khusus untuk aktivitas 

berbicara, internet juga bisa digunakan untuk melakukan percakapan secara langsung 

dengan kerabat, teman, atau kolega dari seluruh penjuru dunia melalui phone 

chatting. 

c. Publishing and Providing 

Aktifitas yang termasuk dalam kategori ini bukan hanya sekedar mengunduh 

informasi tetapi lebih dari itu kita bisa mempublikasikan informasi atau artikel yang 

kita miliki melalui web pages. Para mahasiswa bahasa Inggris bisa menggunakan 
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media ini sebagai alat untuk mempublikasikan artikel atau karya mereka sehingga 

bermanfaat bagi orang lain.  

d. Collaborating and Learning 

Dengan kapasitas yang dimiliki, internet memungkinkan kita untuk ambil bagian 

dalam kelas atau program yang diadakan oleh institusi (lembaga pendidikan) lain, 

bahkan yang ada di luar negeri tanpa harus hadir langsung di kelas tersebut. Cara 

penggunaan internet dalam kategori ini paling kompleks dibanding kategori yang lain 

karena ada beberapa persyaratan administratif  yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 

Mahasiswa bahasa Inggris bisa mengoptimalkan semua fungsi di atas. Akan tetapi 

pada umumnya mahasiswa ESL/EFL menggunakan internet sebagian besar pada fungsi 

searching for and receiving dan talk to and reply. 

B. Kemampuan yang Dikembangkan dalam Internet-Based Activity 

Silc (1998) menyatakan bahwa dengan perencanaan yang bagus, guru bisa 

mengoptimalkan manfaat internet untuk mengembangkan kemampuan bahasa (language 

skill), kemampuan bekerja (employability skill) dan kemampuan berpikir kritis (critical 

literacy skill) mereka.  

a. Language Skill 

Meloni, dkk (2000: 123) menjelaskan bahwa membaca di web/internet 

membutuhkan setidaknya 2 kemampuan literasi yaitu; prose literacy (yaitu dalam 

teks narasi) dan document literacy (seperti tabel dan grapik). Lebih lanjut lagi seperti 

yang dikatakan Silc (1998), 

A number of websites created for English learners contain exercises in 

vocabulary and reading. In order to find the information they need, 

learners probably employ their skills on skimming and scanning, 

reading narrative, charts and graphs. Where readers click on 
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highlighted words, phrases and images and move to another section of 

the pages or sites, facilitate the use of those skills. 

 

Kemampuan reading dan vocabulary tersebut terutama digunakan ketika 

mereka mengunduh informasi dari internet. Sementara kemampuan writing 

diperlukan ketika mereka diminta untuk menulis laporan tentang artikel yang mereka 

dapat di internet. Dan ketika mereka diminta untuk mempresentasikan laporan 

mereka, maka skill yang diasah bisa lebih luas lagi yaitu speaking skill (kemampuan 

berbicara). Hal ini bisa dicapai dengan menggunakan internet-based activity. 

b. Employability Skill 

Berdasarkan fakta bahwa salah satu tantangan dalam browsing di internet 

adalah menemukan informasi yang cocok dengan kebutuhan kita, maka aktifitas 

browsing di internet membutuhkan kemampuan bekerja (employability skill). 

Kemampuan ini meliputi: 

 Kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving) 

Kemampuan menyelesaikan masalah ini terutama dibutuhkan ketika 

mahasiswa harus menentukan strategi yang paling singkat dan efektif untuk 

mencari informasi yang cocok ditengah banjir informasi di internet. Kemampuan 

ini juga diperlukan dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan dalam 

rangkaian aktifitas dalam internet-based activity. 

 

 Kemampuan mengambil keputusan (decision making) 

Melalui internet-based activity yang di desain dengan bagus, mahasiswa 

dapat mempraktekkan kemampuan decision making mereka ketika mereka harus 



xix 
 

memutuskan artikel atau informasi mana yang relevan dengan topik yang 

diajukan. 

 Kemampuan menganalisa dan mengevaluasi informasi (analyzing dan evaluating 

information) 

c. Critical Literacy Skil 

Silc (1999) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan internet memberi 

kesempatan yang sangat luas pada mahasiswa untuk bertanya (to question), 

mengelompokkan (to classify), dan menganalisa (to analyze) apa yang mereka baca 

di web.  

C. Masalah dan Kesulitan dalam Penggunaan Internet 

Meskipun internet menawarkan berbagai kemudahan dan kebaikan bagi praktek 

pembelajaran bahasa Inggris, bukan berarti bahwa tidak ada masalah atau kendala dalam 

pelaksanaannya. Ada beberapa masalah yang mungkin timbul dalam pemakaian Internet 

sebagai media pembelajaran bahasa Inggris, seperti disampaikan oleh Singhal (2007): 

a. Akses internet oleh banyak pengguna pada jalur dan waktu yang sama akan 

membuat akses jadi lambat. Hal ini memungkinkan timbulnya rasa frustasi pada 

pembelajar. 

b. Kurangnya keterampilan dan pelatihan bagi guru dalam mengoperasikan komputer 

akan membuat penerapan internet dalam pengajaran bahasa Inggris menjadi sulit 

diterapkan. 

c. Biaya pengadaan fasilitas komputer, pelatihan komputer, dan akses internet yang 

tinggi hanya dapat dijalankan pada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki dana 
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yang cukup. Akibatnya, sekolah dengan dana minimal tidak memungkinkan 

menerapkan penggunaan internet dalam pembelajaran di kelasnya. 

a. Ada beberapa informasi di internet yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak didik. 

d. Ketiadaan program yang mampu memfilter informasi seperti ini bagi anak didik 

akan menjadi ancaman bagi pendidikan anak. 

Sebagai tambahan Paulsen mengatakan, 

It is no longer question of whether to take advantages of these electronic 

technologies in foreign language instruction, but of  how to harness them 

and guide our students in use. (Paulsen, 2001) 

 

Lebih jauh lagi seperti yang nyatakan oleh Warschauer (2002) problem yang 

mungkin muncul dalam penggunaan internet di kelas adalah reliabilitas dari informasi 

yang di update di web, biaya yang diperlukan untuk menyediakan perangkat, kualitas 

akses yang terkadang lemah dan koneksi yang lambat. 

Rosen (dikutip oleh Egbert, 2001) mengklasifikasikan masalah potensial yang 

muncul dalam penggunaan internet yaitu sebagai berikut: 

 

1. Masalah koneksi (getting online) 

 Masalah waktu --- menunggu waktu untuk bisa konek ke server dan menemukan 

kalimat ―line busy — try again later‖ sangat menyita waktu pengguna internet. 

 Besarnya biaya untuk hardware dan untuk bisa akses ke internet. 

 Kecepatan yang lambat ketika banyak pengguna internet menggunakan layanan 

ini. 
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 Beberapa informasi di internet membutuhkan biaya ekstra. 

 Masalah virus komputer yang sangat mengganggu. 

 Jika listrik padam, koneksi terputus/terganggu.  

2. Cara untuk bisa koneksi ke internet (figuring out how to use the internet) 

 Beberapa mahasiswa mungkin beranggapan bahwa mempelajari cara untuk 

bisa mahir menggunakan internet tidak segampang mempelajari alat 

komunikasi lain, misalnya telepon. Waktu diperlukan untuk belajar 

menggunakan internet sampai mahir. 

 Kadang-kadang seseorang harus mempunyai typing skill (kemampuan 

mengetik) yang bagus untuk bisa mengoperasikan internet dengan baik. 

3. Masalah lain (others) 

 Bagi sebagian orang, membaca di layar dianggap sulit dan menyakitkan. 

 Kadang beberapa informasi yang dipajang di internet sudah kuno, tidak up to 

date. 

Lebih jauh lagi, menurut Kung dan Chou (2005) tingkat dari manfaat internet bagi 

pembelajaran mahasiswa sangat tergantung pada cocok tidaknya materi yang didapat 

dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Bagi mahasiswa dengan kemampuan bahasa 

Inggris yang terbatas tidak akan mendapatkan manfaat yang signifikan bahkan dari 

artikel-artikel yang memang khusus untuk siawa ESL sekalipun kalau mereka tidak 

mengertti isi dan instruksi yang dipakai dalam artikel tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kannan (2002) yang dikutip dalam Myers (2002) 

menunjukkan bahwa masalah dan kesulitan berkaitan dengan penggunaan internet bisa 

menurunkan motivasi mahasiswa dan menurunkan hasil belajar mereka. Untuk itulah 
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dosen diharapkan mampu meminimalisir masalah dan kesulitan mahasiswa terkait dengan 

penggunaan internet tersebut. 

D. Penggunaan Internet dalam Pengajaran Listening 

Listening adalah pemahaman kita dalam mendengar bahasa inggris. Baik itu 

secara langsung ataupun melalui media seperti musik atau film. Listening merupakan 

materi yang penting dalam bahasa inggris karena kita harus bisa mengetahui apa yang 

orang katakan pada kita. Untuk dapat menguasai listening kita harus benar-benar 

memahami kata-kata yang kita dengar. Mendengar tidak sama dengan menyimak. 

Mendengar dalam bahasa Inggris hear sedangkan menyimak adalah listen. Dalam 

pembelajaran bahasa Inggris, kegiatan menyimak dapat dilakukan dengan metode-metode 

pembelajaran yang menarik. Dalam hal ini tergantung guru yang membelajarkan 

listening, apakah pembelajaran listening disampaikan secara efektif atau tidak.  

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran listening antara 

lain: 

a. Kegiatan listening bukanlah kegiatan yang pasif tapi kegiatan yang aktif, karena 

pada saat kita mendengarkan, kita secara aktif berusaha untuk memahami listening 

tadi. Memaksa mahasiswa untuk mendengar materi listening kemudian 

mengingatnya tidaklah suatu cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

listening mahasiswa. Karena hal tersebut hanya membebani mereka. 

b. Sebagai pengajar, kita harus menyesuaikan materi listening dengan kemampuan si 

pendengar atau dalam hal ini para mahasiswa. 

c. Adalah penting ketika pembelajaran listening berlangsung situasi atau kondisi 

belajar nyaman dan tidak membuat para mahasiswa tertekan. 
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d. Kita sebagai pengajar hendaknya memilih materi listening dan tujuan dari 

pembelajaran listening mempunyai arti atau manfaat bagi para mahasiswa dalam 

kehidupannya. 

e. Seorang pengajar hendaknya mendukung daya pemahaman mahasiswa, khususnya 

dalam listening, dengan menunjukkan point atau kata yang specific yang diangkat 

dalam materi listening dari suatu bahan bacaan. Sehingga mahasiswa hanya 

memusatkan perhatiannya kepada point-point tertentu saja. 

f. Sama seperti belajar hal lain, belajar listening adalah proses menggabungkan apa 

yang telah mahasiswa ketahui sebelumnya dengan apa yang mereka bisa pahami 

dari listening.  

Menurut Erdogan (2005)  internet memiliki peran penting dalam pengajaran 

dan pembelajaran bahasa Inggris. Fungsi yang dapat dijalankan Internet dalam 

pembelajaran bahasa Inggris diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Internet membantu pembelajar bahasa Inggris untuk mengakses sumber-sumber 

belajar yang berguna dan mengkomunikasikannya secara langsung dengan penutur 

asli. 

b. Pembelajar dapat mempraktekkan penerapan informasi dan memecahkan kesulitan 

dalam belajar bahasa Inggris. 

c. Pembelajaran dapat belajar listening, speaking, reading, dan writing secara terpadu 

melalui situas dunia nyata. 

Selain fungsi-fungsi tersebut, Internet juga memiliki aspek-aspek khusus 

pembelajaran bahasa berikut: 

1. Internet meningkatkan pemakaian bahasa. 
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2. Internet memperlancar komunikasi sinkronis dan asinkronis pembelajar, dan 

3. Internet membantu pembelajar menggunakan bahasa dalam situasi komunikasi 

yang nyata. 

4. Internet mampu merubah peran interaksi guru-pembelajar dari teacher-centered ke 

learner-centered. 

5. Internet memiliki materi otentik yang mudah di tampilkan, diakses, dan digunakan. 

6. Internet juga memungkinkan pembelajar mempelajari budaya asing secara nyata. 

7. Internet mampu meningkatkan berpikir tingkat tinggi. 

8. Internet memungkinkan pembelajar memiliki keterampilan komputer yang baik. 

9. Internet memungkinkan pembelajar mengenal berbagai macam wacana dan 

menggunakan bahasa lebih kompleks. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Internet telah membawa dimensi dan 

kesempatan baru kepada pembelajaran bahasa Inggris dalam aspek komunikasi, 

interaksi kelas, dan materi yang otentik. 

Tujuan dari pengajaran Listening Intermediate adalah untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam mendengarkan mini-dialogues, longer conversation dan 

talks dalam berbagai topik. Untuk tujuan ini, mahasiswa diarahkan untuk meningkatkan 

pengetahuan mereka tentang everyday vocabulary (kosa kata sehari-hari), termasuk 

ungkapan literal dan idiomatik (idiomatic and literal expressions), pengucapan 

(pronunciation), dan kemampuan mengidentifikasi informasi khusus yang berkaitan 

dengan WH questions (who, what, when, where, and why). Pengajar di kelas listening 

dapat memanfaatkan tehnologi internet dalam kelas yang mereka ampu. Sebagai contoh, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknologi internet dalam kelas intermediate 
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listening. Beberapa situs internet bisa digunakan dalam pengajaran intermedite 

listening. Contohnya untuk mengajarkan pengucapan dan juga untuk membedakan 

pengucapan antara Bahasa Inggris Amerika (American English) dan Bahasa Inggris 

British (British English). Dalam hal ini digunakan Video Lesson by Anglo-link 

(http://www.anglo-link.com/). Untuk membiasakan mahasiswa terhadap kedua variasi 

bahasa Inggris tersebut digunakan materi dari BBC Learning English pada 

http://audioboo.fm/channel/bbc-learning-english dan Voice of America Learning 

English pada http://learningenglish.voanews.com/. Selain itu untuk meningkatkan 

kemampuan mendengar mahasiswa terhadap dialog pendek dan menengah bisa 

menggunakan Randall‟s ESL Cyber Listening Lab on http://www.esl-lab.com./. Situs 

ini menyediakan percakapan-percakapan tentang berbagai topik dengan tingkat 

kekomplekan tata bahasa yang berbeda-beda. Website ini juga bisa digunakan sebagai 

sumber materi utama bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas. Dan masih banyak lagi 

situs-situs pembelajaran ESL/EFL yang bisa kita gunakan untuk menunjang 

pembelajaran bahasa Inggris di kelas, termasuk kelas listening. 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.anglo-link.com/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian action research yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Meskipun ada teknik pengukuran dalam penelitian ini tapi ini sama sekali 

bukan kuantatif karena data angka yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisa secara 

deskriptif. Tidak ada hipotesis dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetes apakah internet-based activity mampu meningkatkan 

meningkatkan prestasi mahasiswa pada pembelajaran Listening  atau tidak. Menurut 

Myers (2000), peneliti dalam mendesain penelitian harus dilandasi oleh tujuan dasar dari 

penelitian itu sendiri. Maka kami memilih desain action research dalam penelitian ini. 

Fokus utama kami adalah proses dari penerapan metode pembelajaran internet-based 

activity itu sendiri sehingga kontribusi yang dicapai oleh mahasiswa lebih optimal. 

B. Variabel Penelitian  

Variabel yang diobservasi dalam action research ini adalah input variable, process 

variable, dan output variable. Ketiga variabel itu bisa dijabarkan sebagai berikut: 

1. Input Variable : mahasiswa jurusan bahasa Inggris semester 1 Universitas PGRI 

Semarang. 

2. Process Variable : Pembelajaran bahasa Inggris menggunakan internet-based 

activity di kelas. 

3. Output Variable : Kualitas pembelajaran yang meliputi; 
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 Kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah Listening. 

 Partisipasi mahasiswa dan tingkat motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris 

menggunakan internet-based activity. 

 Kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

 Keaktifan dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kelas. 

C. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini kami menggunakan empat instrumen yaitu : 

1. Hasil kerja (worksheet) mahasiswa. 

2. Lembar observasi 

Hal-hal yang diobservasi adalah: 

 Partisipasi mahasiswa dan aktifitas mereka di kelas 

 Keaktifan mahasiswa dalam sesi diskusi di kelas 

 Keaktifan mahasiswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan  

3. Questionnaire  

Dalam penelitian ini kami menggunakan perpaduan dari 5-Likert scales dan 

kategori respon (categorical response type) dalam questionnaire. 5-Likert scales 

digunakan untuk mengetahui motivasi dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran 

menggunakan internet-based activity. Sementara kategori respon digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa yang berkaitan dengan 

penggunaan internet. 

4. Catatan di lapangan (field note)  
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D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur action research yang disusun oleh Kemmis. 

Dalam type ini setiap cycle terdiri dari Planning – Action – Observation – Reflection 

(Kemmis, seperti dikutip dalam Mill, 2000). Alur dari action research ini bisa 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. langkah-langkah dalam action research 

Dari gambar 1 bisa dilihat bahwa setiap langkah saling berkaitan satu sama lain. 

Maksudnya adalah langkah yang diambil selanjutnya adalah merupakan hasil dari refleksi 

dari langkah sebelumnya. Peneliti bisa melakukan siklus itu sebanyak 2 kali. Sebelum 

dan sesudah pelaksanaan siklus mahasiswa diberikan test untuk menguji kemampuan 

listening mereka terlebih dahulu. Tujuan dari test-test ini (pre test dan post test) untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode Internet-

1. PLANNING 

4. REFLECTION 

2. ACTION 

3. OBSERVATION 

SIKLUS 1 

4. REFLECTION 

3. OBSERVATION 

1. PLANNING 

2. ACTION 

SIKLUS 2 
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based activity di dalak kelas mereka. Dari hasil tes ini akan bisa dilihat apakah penerapan 

internet-based activity ini efektif meningkatkan prestasi belajar mahasiswa di kelas 

listening. Hal ini sekaligus untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini. 

Untuk standar skor nilai, peneliti menggunakan standar berikut ini: 

 

Sedangkan aspek yang dinilai adalah: 

Words 

recognition 

Kemampuan mengenali kata-kata yang didengarkan 

Words 

perception 

Kemampuan memahami makna kata-kata yang 

didengarkan 

Grammar 

Awareness 

Pengetahuan akan struktur kalimat yang digunakan 

Comprehension Kemampuan memahami makna yang disampaikan 
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Untuk metode penilaian dilakukan secara individu (dalam pre test dan post test) 

meskipun dalam proses pelaksanaan treatment, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. 

Kelompok-kelompok ini juga diberi tugas yang juga akan dinilai.  

Secara umum, setiap siklus terdiri dari: 

1. Menentukan tujuan. 

2. Merencanakan model pembelajaran di kelas dan menyiapkan materi dan perangkat 

yang diperlukan. 

3. Mempraktekkannya di kelas 

4. Membuat evaluasi dari praktek tersebut dan mengevaluasi efek dari penerapan model 

tersebut. 

5. Merefleksi hasil dari siklus yang sudah dilaksanakan dan menyiapkan siklus 

berikutnya. 

Lebih spesifik lagi, tiap siklus bisa digambarkan sebagai berikut: 

1) SIKLUS 1 

Tujuan: 

 Untuk memberi pengetahuan mahasiswa dan meningkatkan awareness 

(kepekaan) mereka dalam pemanfaatan internet bagi penunjang pembelajaran 

bahasa Inggris mereka. 

 Untuk memastikan semua mahasiswa menguasai keterampilan yang dibutuhkan. 

a. Planning 

1. Menyiapkan handout Listening/audio material yang diambil dari website. 
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2. Menyiapkan tugas yang akan diberikan untuk mengukur kualitas pengajaran 

dari siklus 1. 

3. Menyiapkan questionnaire untuk mengukur atau mengetahui motivasi 

mahasiswa tentang model pembelajaran yang digunakan dan mengetahui 

masalah-masalah yang mereka hadapi terkait dengan isu tersebut. 

4. Menyiapkan instrumen untuk observasi kelas, yaitu lembar observasi, buku 

catatan dan kamera jika perlu. 

b. Action 

1. Menjelaskan handout/audio material di kelas. 

2. Mendorong dan memancing mahasiswa untuk terlibat di kelas yaitu dengan 

bertanya dan memberi kesempatan untuk bertanya. 

3. Lalu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5 orang.  

4. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa diberi tugas. Tugas kelompok itu 

meliputi: 

 Mereka mendengarkan audio material yang diberikan oleh dosen. Audio 

ini yang berkaitan dengan mata kuliah mereka dan diambil dari website. 

 Mereka mendiskusikan isi dari audio material tersebut dalam diskusi 

kelompok. 

 Lalu tiap grup akan diberi pertanyaan yang berkaitan dengan isi audio 

material tersebut. 

5. Pada akhir siklus 1 mahasiswa diberi angket yang berkaitan dengan persepsi 

mereka terhadap penggunaan internat dan internet-based activity.  
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c. Observation 

1. Kami mengamati tingkah laku mahasiswa di kelas melalui catatan (diary 

keeping) dan kamera. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengukur 

tingkat keaktifan mahasiswa di kelas. 

2. Mahasiswa diberi angket untuk diisi. 

3. Pada akhir siklus, kami menganalisa tugas dari mahasiswa untuk mengukur 

kualitas pembelajaran mereka. 

d. Reflection 

1. Kami menganalisa hasil angket yang sudah diisi dengan cara 

menginterpretasikan secara deskriptif dan manjelaskan semua penomena yang 

muncul selama kegiatan siklus 1. Untuk menganalisa data kami menyiapkan 

indikator sebagai berikut: 

100 %  = semua mahasiswa aktif 

75 % ─ 99 %  = sebagian besar mahasiswa aktif 

51 % ─ 74 % =  lebih dari ½ total jumlah mahasiswa aktif 

50 %  =  ½ dari total jumlah mahasiswa aktif 

25 % ─ 49 % =  kurang dari ½ total jumlah mahasiswa aktif 

1 % ─ 24 %  = hanya sebagian kecil mahasiswa yang aktif 

0 %  =  tidak ada mahasiswa yang aktif  

2. Menginterpretasikan hasil dari tugas siklus 1. 

3. Mencari kelemahan pada siklus 1 sebagai dasar mengembangkan siklus  
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2) SIKLUS 2 

Tujuan: 

 Sebagai tindak lanjut (follow up) dari siklus 1. Diharapkan dalam siklus ini 

mahasiswa bisa lebih termotivasi untuk terlibat dalam internet-based activity 

melalui aktifitas-aktifitas yang dirancang dalam sesi ini. 

 Untuk mendorong mahasiswa agar terlibat secara langsung dan aktif dalam 

internet-based activity. 

a. Planning 

1. Menyiapkan tugas yang akan diberikan untuk mengukur kualitas pengajaran 

dari siklus 2. 

2. Menyiapkan questionnaire untuk mengukur atau mengetahui motivasi 

mahasiswa tentang model pembelajaran yang digunakan dan mengetahui 

masalah-masalah yang mereka hadapi terkait dengan isu tersebut. 

3. Menyiapkan instrumen untuk observasi kelas, yaitu lembar observasi, buku 

catatan dan kamera jika perlu. 

b. Action 

1. Mendorong dan memancing mahasiswa untuk terlibat di kelas yaitu dengan 

bertanya dan memberi kesempatan untuk bertanya. 

2. Lalu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5 orang. 

3. Kemudian mahasiswa diberi tugas. Tugas kelompok itu meliputi: 
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 Setiap grup mencari artikel, dialog, short story atau audio material lain dari 

internet.  

 Mereka mendiskusikan isi dari audio material tersebut dalam diskusi 

kelompok dan membuat ringkasan dari audio material tersebut.  

 Lalu tiap grup akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok mereka di dalam diskusi kelas. 

4. Pada akhir siklus 2 mahasiswa diberi angket yang berkaitan dengan persepsi 

mereka terhadap penggunaan internat dan internet-based activity.  

c. Observation 

1. Kami mengamati tingkah laku mahasiswa di kelas melalui catatan (diary 

keeping) dan kamera. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengukur 

tingkat keaktifan mahasiswa di kelas. 

2. Mahasiswa diberi angket untuk diisi. 

3. Pada akhir siklus, kami menganalisa tugas dari mahasiswa untuk mengukur 

kualitas pembelajaran mereka. 

d. Reflection 

1. Kami menganalisa hasil angket yang sudah diisi dengan cara 

menginterpretasikan secara deskriptif dan manjelaskan semua penomena yang 

muncul selama kegiatan siklus 1. Untuk menganalisa data kami menyiapkan 

indikator sebagai berikut: 

100 %  = semua mahasiswa aktif 

75 % ─ 99 %  = sebagian besar mahasiswa aktif 

51 % ─ 74 % =  lebih dari ½ total jumlah mahasiswa aktif 
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50 %  =  ½ dari total jumlah mahasiswa aktif 

25 % ─ 49 % =  kurang dari ½ total jumlah mahasiswa aktif 

1 % ─ 24 %  = hanya sebagian kecil mahasiswa yang aktif 

0 %  =  tidak ada mahasiswa yang aktif  

2. Menginterpretasikan hasil dari tugas siklus 2. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara: 

 Analisa dokumen (dari tugas mahasiswa) 

Hasil tugas mahasiswa adalah data utama dimana dari sanalah peneliti bisa mengetahui 

apakan penerapan metode atau treatment dalam penelitian ini efektif atau tidak. Hasil 

tugas mahasiswa digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran yang berhubungan 

dengan program ini. 

 Diary keeping (field note) dan hasil observasi 

Selama aktifitas berlangsung, peneliti (dosen) dan pengamat (observer) mencatat dan 

mengisi form observasi yang sudah disiapkan untuk merekam proses belajar mengajar 

di kelas dan aspek lain yang perlu diamati. 

 Questionnaire 

Hasil dari questionnaire adalah data yang penting dalam penelitian ini. Dari hasil 

angket itu bisa diketahui persepsi dan motivasi mereka menggunakan literature dari 

internet. Hasil angket juga berguna untuk mengetahui masalah atau kesulitan-kesulitan 

mahasiswa dalam menggunakan internet. 
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F. Metode Analisis Data 

Hasil tugas mahasiswa akan dinilai untuk mengukur kualitas pembelajaran 

mereka. Hasil questionnare akan dicari prosentasenya dan dikelompokkan sesuai dengan 

klasifikasi masalah. Klasifikasi tersebut meliputi: 

1. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan internet secara keseluruhan 

2. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan internet-based activity secara keseluruhan 

3. Persepsi mahasiswa terhadap aktifitas di kelas selam program ini secara keseluruhan 

4. Minat mereka terhadap model pembelajaran yang menggunakan internet-based 

activity. 

Alasan pengelompokan tersebut adalah untuk mempermudah peneliti dalam 

mendeskripsikan setiap penomena yang muncul selama proses berlangsung. Setiap item 

dalam klasifikasi itu akan dejelaskan secara rinsi menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini, peneliti akan melaporkan hasil penelitian sekaligus pembahasannya. 

Terdapat 2 siklus dalam penelitian ini sehingga pembahasan akan dijabarkan berdasarkan hasil 

yang didapat pada siklus 1 dan siklus 2.  

A. HASIL PENELITIAN 

1. SIKLUS 1 

Tujuan utama dari kegiatan pembelajaran dalam siklus ini adalah untuk meningkatkan 

kepedulian (awareness) mahasiswa dan juga minat mereka untuk menggunakan internet 

sebagai alat penunjang dalam pembelajaran mereka. Oleh karena itu, semua kegiatan dalam 

siklus ini dirancang untuk menstimulasi mahasiswa agar menggunakan atau memanfaatkan 

serta mengoptimalkan kebiasaan dan kemampuan browsing mereka untuk menunjang 

pembelajaran mereka, terutama dalam kelas Listening. Dalam siklus pertama ini, peneliti 

juga ingin memastikan bahwa semua mahasiswa menguasai skill yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, yaitu kemampuan dalam menggunakan internet. Untuk itulah, dalam siklus 1 

ini peneliti menyiapkan hand out yang berisi materi tentang cara browsing dan rekomendasi 

beberapa alamat web atau situs yang bisa mahasiswa gunakan untuk menunjang 

pembelajaran listening mereka.  
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Secara rinci hasil dari siklus 1 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Planning (Perencanaan) 

Pada tahap perencanaan, peneliti menyiapkan instrumen-instrumen yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran dalam siklus 1 ini. Instrumen-instrumen itu 

antara lain sebagai berikut: 

 lembar observasi dan catatan  

Lembar observasi digunakan peneliti di awal dan selama proses pembelajaran 

dalam siklus ini. Lembar observasi yang digunakan pada awal siklus adalah 

preliminary observation checklist yang bertujuan untuk mencari informasi tentang 

apakah mahasiswa sudah familiar dengan internet dan untuk keperluan apa saja 

mereka menggunakan kemampuan browsing mereka di internet. Observasi juga 

dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengamati keaktifan dan partisipasi 

mahasiswa di kelas. Peneliti juga menggunakan note untuk mencatat segala 

sesuatu yang terjadi dalam kelas selama siklus 1 ini. 

 beberapa audio berbahasa Inggris yang diambil dari internet 

Audio berbahasa Inggris yang diambil dari internet adalah audio yang 

diperuntukkan bagi beginner beserta soal listening terkait yang sesuai dengan 

kemampuan mendengar yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu 

listening comprehension. 
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 angket  

Angket diberikan pada mahasiswa di akhir siklus untuk mengetahui persepsi 

mereka tentang  model pembelajaran yang diterapkan dalam siklus 1 ini. Hasil 

angket ini menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pembelajaran dalam 

siklus 2. 

b. Action (Tindakan) 

Langkah selanjutnya adalah action (tindakan). Tindakan dalam tahap ini dijabarkan 

dalam penjelasan berikut ini: 

1) Pada tahap awal stage ini, peneliti memberikan preliminary observation checklist 

pada para responden. Pemberian preliminary observation checklist diawal siklus 

ini bertujuan untuk mencari informasi tentang apakah mahasiswa sudah familiar 

dengan internet dan untuk keperluan apa saja mereka menggunakan kemampuan 

browsing mereka di internet. Hasil dari preliminary observation checklist ini 

digunakan peneliti untuk menentukan langkah/tindakan penelitian selanjutnya, 

yaitu apakah perlu memberikan internet training di laboratorium komputer atau 

tidak. Hasil dari preliminary observation checklist ini adalah bahwa semua 

mahasiswa sudah menguasai kemampuan yang dibutuhkan. Akan tetapi banyak 

dari mereka yang tidak menggunakan internet untuk menunjang belajar mereka. 

Bahkan banyak dari mereka yang tidak tahu situs-situs resmi yang bisa mereka 

gunakan untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris mereka. 

2) Peneliti memberikan handout yang berisi materi tentang internet dan 

merekomendasikan beberapa alamat/situs yang bisa diakses mahasiswa demi 

menunjang pembelajaran mereka, terutama dalam mata kuliah Listening.  
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3) Selanjutnya adalah kelas praktek dimana mahasiswa diminta untuk 

mempraktekkan kemampuan browsing mereka di kelas. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk memastikan semua responden manguasai skill yang dibutuhkan. 

Penggunaan laptop dan router/modem wifi menjadi pilihan dengan beberapa 

pertimbangan antara lain karena koneksi internet menggunakan fasilitas hotspot di 

kampus sering crowded pada jam-jam tertentu sehingga koneksi internet 

menggunakan fasilitas hotspot menjadi kurang maksimal. 

4) Selanjutnya dosen merekomendasikan beberapa alamat web yang bisa mereka 

akses untuk mengajarkan pengucapan dan juga untuk membedakan pengucapan 

antara Bahasa Inggris Amerika (American English) dan Bahasa Inggris British 

(British English). Dalam hal ini digunakan Video Lesson by Anglo-link 

(http://www.anglo-link.com/). Untuk membiasakan mahasiswa terhadap kedua 

variasi bahasa Inggris tersebut digunakan materi dari BBC Learning English pada 

http://audioboo.fm/channel/bbc-learning-english. Sumber lain adalah Voice of 

America Learning English pada http://learningenglish.voanews.com/ 

c. Observation (Observasi/Pengamatan) 

Hasil dari tindakan yang dilakukan di kelas dalam siklus 1 diamati dan dibahas pada 

bagian ini. Dari hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut: 

 Mahasiswa terlihat kurang antusias di awal pertemuan, terutama pada saat dosen 

menerangkan materi internet yang terdapat dalam handout. Selama sesi ini tidak 

ada satupun mahasiswa yang memberikan pertanyaan ataupun tanggapan saat 

dosen menawarkan kesempatan untuk bertanya. (hasil observasi bisa dilihat dalam 

lampiran 7) 

http://audioboo.fm/channel/bbc-learning-english
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 Mahasiswa terlihat cukup aktif dalam sesi praktek. Mereka sudah mulai ada minat 

untuk bertanya dan menjawab dengan cukup antusias ketika dosen melemparkan 

pertanyaan. (hasil observasi bisa dilihat dalam lampiran 7). 

d. Reflection (Refleksi) 

Dari tes dan hasil angket yang disebar, diperoleh data sebagai berikut; 

1) Hasil penilaian Listening Siklus 1 

Tabel 1. 1. Hasil Penilaian Individu Siklus 1 

No Code 

Criterions 

Score Categories Comprehensio

n 

Lexical 

Resource 

Grammatica

l Range and 

Accuracy 

Words 

recognitio

n 

1 C-1 15 15 20 20 70 Fair 

2 C-2 15 20 15 20 70 Fair  

3 C-3 17 18 20 17 77 Good 

4 C-4 18 18 20 15 71 Fair 

5 C-5 15 18 18 20 71 Fair 

6 C-6 16 24 20 20 80 Good 

7 C-7 14 20 18 20 72 Fair 

8 C-8 14 20 18 18 70 Fair 

9 C-9 15 15 20 20 70 Fair 

10 C-10 18 20 18 22 78 Good 

11 C-11 15 18 24 22 79 Good 

12 C-12 16 18 22 24 80 Good 

13 C-13 15 15 20 15 65 Fair 
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14 C-14 15 10 15 10 50 Unsatisfactor

y  

15 C-15 17 15 20 18 70 Fair 

16 C-16 22 18 20 20 80 Good 

17 C-17 14 14 10 15 53 Unsatisfactor

y  

18 C-18 15 20 18 18 71 Fair 

19 C-19 12 10 15 15 52 Unsatisfactor

y  

20 C-20 10 14 12 15 51 Unsatisfactor

y  

21 C-21 17 15 18 20 70 Fair 

22 C-22 22 18 22 20 82 Good 

23 C-23 17 18 15 20 70 Fair 

24 C-24 18 16 20 18 72 Fair 

25 C-25 15 18 18 20 71 Fair 

26 C-26 10 7 12 18 47 Unsatisfactor

y  

27 C-27 18 20 24 20 82 Good 

28 C-28 17 16 20 20 73 Fair 

29 C-29 10 13 12 15 50 Unsatisfactor

y  

30 C-30 20 22 24 20 86 Excellent 

31 C-31 18 18 15 20 71 Fair 

 

2) Hasil Penilaian Tugas Kelompok Siklus 1 
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  Tabel 1.2. Hasil Penilaian Tugas Kelompok Siklus 1 

No. Indikator  
Group & Score 

1 2 3 4 5 

1.  Comprehension 15 15 12 13 16 

2.  Lexical Resource 14 13 15 12 13 

3.  Grammatical Range and 

Accuracy 
17 17 13 15 13 

4.  Words recognition 10 20 20 20 20 

TOTAL SCORE 72 80 73 75 82 

CATEGORY Fair  Good  Fair  Fair  Good  

 

3) Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan internet  

  Tabel 1.3. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan internet  

No. Pernyataan 
Rata-rata respon mahasiswa 

SS S N TS STS 

1.  Saya sangat antusias/ 

senang browsing di 

internet untuk mencari 

materi bahasa Inggris 

38 % 47% 15% 0% 0% 

2.  Saya kira internet sangat 

membantu saya dalam 

proses belajar 

56 % 44% 10% 0% 0% 

3.  Saya tertarik 

menggunakan internet 

karena banyak fitur-fitur 

yang menarik disana 

24 % 46% 20% 10% 0% 
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4.  Saya tertarik 

menggunakan internet 

karena banyak materi-

materi yang autentik 

yang berguna untuk 

pembelajaran saya 

40% 50% 10% 0% 0% 

5.  Saya akan menggunakan 

kemampuan browsing 

internet saya untuk 

menunjang pembelajaran 

bahasa Inggris saya 

26% 60% 14% 0% 0% 

6.  Internet membuat saya 

tergoda melakukan 

plagiat 

5% 10% 15% 38% 32% 

 

4) Persepsi mahasiswa terhadap metode pengajaran internet-based activity 

Tabel 1.4. Persepsi mahasiswa terhadap metode internet-based activity 

 

No. Pernyataan 
Rata-rata respon mahasiswa 

SS S N TS STS 

1. Saya mendapatkan 

sesuatu yang lebih bagus 

melalui internet-based 

activity ini 

16% 56% 28% 0% 0% 

2. Tugas kelompok yang 

diberikan dosen sangat 

cocok untuk internet-

based activity 

12% 48% 

 

36% 

 

4% 0% 

3. Saya harap dosen lebih 

banyak lagi 

merekomendasikan ESL 

32% 52% 16% 0% 0% 
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website untuk 

menunjang pembelajaran 

bahasa Inggris kami 

4. Instruksi dosen dalam 

penggunaan internet 

tidak saya perlukan 

0% 0% 36% 52% 12% 

 

5) Persepsi mahasiswa terhadap keseluruhan kegiatan dalam program ini 

Tabel 1.5. Persepsi mahasiswa terhadap keseluruhan kegiatan  

No. Pernyataan 
Rata-rata respon mahasiswa 

SS S N TS STS 

1. Tugas kelompok dengan 

menggunakan website 

sangat menarik dan 

menantang  

20% 52% 20% 8% - 

2. Program ini sangat 

cocok diterapkan di 

kelas bahasa Inggris 

36% 44% 20% 0% 0% 

3. Saya tidak terlalu 

menanggapi kegiatan ini 

secara serius 

8% 0% 36% 48% 8% 

4. Saya menikmati kegiatan 

atau proses belajar 

seperti ini 

8% 52% 36% 4% 0% 

5. Bekerja dalam kelompok 

mempermudah saya 

dalam belajar bahasa 

Inggris 

36% 28% 28% 8% 0% 

 

6) Motivasi mahasiswa untuk menggunakan ESL websites 
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Tabel 1.6. Motivasi mahasiswa untuk menggunakan ESL websites 

No. Pernyataan 
Rata-rata respon mahasiswa 

SS S N TS STS 

1. Rekomendasi dosen 

tentang English websites 

yang autentik sangat 

perlu 

64% 24% 12% 0% 0% 

2. Saya akan mengunduh 

lebih banyak lagi ESL 

website meski tanpa 

direkomendasikan dosen 

20% 36% 40% 4% 0% 

3. Saya tidak akan 

mengunjungi ESL 

websites kalau tidak ada 

tugas untuk itu 

0% 24% 36% 32% 8% 

 

2. SIKLUS 2 

Sebagai tindak lanjut (follow up) dari siklus 1, maka kegiatan yang dirancang dalam 

siklus 2 ini merujuk hasil refleksi dari siklus 1. Karena tujuan utama dari siklus ini adalah 

untuk mendorong mahasiswa agar terlibat secara langsung dan aktif dalam internet-based 

activity maka kegiatan-kegiatan dalam siklus 2 ini lebih bersifat students-centered.  Dalam 

siklus ini mahasiswa terlihat lebih termotivasi untuk terlibat dalam internet-based activity 

melalui aktifitas-aktifitas yang dirancang dalam sesi ini. Untuk mengetahui tingkat motivasi 

mahasiswa, peneliti memberikan angket pada mahasiswa di akhir siklus ini. Angket juga 

diberikan pada mereka untuk menginvestigasi masalah-masalah yang mereka hadapi selama 

proses ini.  
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Secara rinci hasil dari siklus 2 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Planning 

Pada tahap perencanaan, peneliti menyiapkan instrumen dan sarana yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran dalam siklus 2 ini.  

 Menyiapkan tugas yang akan diberikan untuk mengukur kualitas pengajaran dari 

siklus 2. 

 Menyiapkan questionnaire untuk mengukur atau mengetahui motivasi mahasiswa 

tentang model pembelajaran yang digunakan dan mengetahui masalah-masalah 

yang mereka hadapi terkait dengan isu tersebut. 

 Menyiapkan instrumen untuk observasi kelas, yaitu lembar observasi, buku catatan 

dan kamera jika perlu. 

 Sebagai tambahan, karena dalam siklus 2 ini mahasiswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, maka peneliti memastikan bahwa LCD 

yang ada di ruang dapat berfungsi dengan baik. 

b. Action  

Langkah selanjutnya adalah action (tindakan). Dalam siklus 2 ini kegiatan lebih pada 

student-centered. Sedangkan tugas dosen lebih kepada sebagai pengamat/observer 

aktifitas mahasiswa di kelas. Adapun aktifitas dalam siklus 2 ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 Kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5 orang. 

 Kemudian setiap grup mencari audio dari internet yang berkaitan dengan topik 

tertentu. Dosen memberikan rekomendasi beberapa alamat web yang bisa mereka 
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akses. Untuk meningkatkan kemampuan mendengar mahasiswa terhadap dialog 

pendek dan menengah digunakan Randall‟s ESL Cyber Listening Lab on 

http://www.esl-lab.com./. Situs ini menyediakan percakapan-percakapan tentang 

berbagai topik dengan tingkat kekomplekan tata bahasa yang berbeda-beda. 

Website ini juga bisa digunakan sebagai sumber materi utama bagi mahasiswa 

untuk belajar di luar kelas. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan 

mendengar mahasiswa terhadap ungkapan sehari-hari digunakan otentik material 

seperti Oprah Winfrey Talkshow dan Ellen on the Show, dan film2 yang mereka 

suka. Selanjutnya masing-masing kelompok memilih dan memutuskan audio 

mana yang sesuai dengan minat mereka.  

 Mereka mendiskusikan isi dari audio tersebut dalam diskusi kelompok dan 

membuat pertanyaan sekaligus jawaban dari artikel/audio tersebut.  

 Lalu tiap grup akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka di dalam diskusi kelas. 

 Pada akhir siklus 2 mahasiswa diberi angket yang berkaitan dengan persepsi 

mereka terhadap penggunaan internat dan internet-based activity. 

c. Observation  

Hasil dari tindakan yang dilakukan di kelas dalam siklus 1 diamati dan dibahas pada 

bagian ini.  

d. Reflection  

Dari tes dan hasil angket yang diberikan pada para responden, diperoleh data sebagai 

berikut; 

1) Hasil Penilaian Listening Siklus 2 
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  Tabel 2. 1. Hasil Penilaian Individu Siklus 2 

No Code 

Criterions 

Score Categories 
Comprehension 

Lexical 

Resourc

e 

Grammatica

l Range and 

Accuracy 

Words 

recognitio

n 

1 C-1 20 18 22 20 80 Good 

2 C-2 15 20 18 20 73 Fair  

3 C-3 18 18 20 22 78 Good 

4 C-4 18 20 17 18 73 Fair 

5 C-5 16 18 20 20 74 Fair 

6 C-6 18 24 20 22 82 Good 

7 C-7 17 18 18 20 73 Fair 

8 C-8 18 20 20 18 76 Good 

9 C-9 18 17 20 18 73 Fair 

10 C-10 20 22 20 20 82 Good 

11 C-11 18 20 24 20 82 Good 

12 C-12 18 20 22 20 80 Good 

13 C-13 18 15 20 20 73 Fair 

14 C-14 17 18 20 15 70 Fair 

15 C-15 18 18 22 20 78 Good  

16 C-16 20 20 22 24 86 Excellent 

17 C-17 17 16 18 18 69 Fair 

18 C-18 15 20 18 18 71 Fair 

19 C-19 16 18 18 16 67 Fair 
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20 C-20 16 16 18 20 70 Fair 

21 C-21 17 16 20 22 75 Fair 

22 C-22 20 20 24 22 86 Excellent 

23 C-23 18 20 18 20 76 Good  

24 C-24 17 18 24 22 81 Good  

25 C-25 18 18 20 22 74 Fair 

26 C-26 18 10 15 18 61 Fair 

27 C-27 20 22 22 22 84 Good 

28 C-28 18 17 22 20 77 Fair 

29 C-29 15 15 18 15 63 Fair 

30 C-30 20 24 24 22 90 Excellent 

31 C-31 22 20 18 20 80  Good  

 

2) Hasil Penilaian Tugas Kelompok Siklus 2 

  Tabel 2. 2. Hasil Penilaian Kelompok Siklus 2 

No. Indikator  
Group & Score 

1 2 3 4 5 

1.  Comprehension 14 12 17 14 15 

2.  Lexical Resource 13 15 12 15 16 

3.  Grammatical 

Range and 

Accuracy 

17 20 13 16 20 

4.  Words recognition 20 18 20 19 17 

TOTAL SCORE 84 87 82 80 87 
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CATEGORY Good Excellent Good Good Excellent 

 

3) Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan internet  

Tabel 2.3. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan internet  

No. Pernyataan 
Rata-rata respon mahasiswa 

SS S N TS STS 

1.  Saya sangat antusias/ 

senang browsing di 

internet untuk mencari 

materi bahasa Inggris 

32 % 54% 14% 0% 0% 

2.  Saya kira internet sangat 

membantu saya dalam 

proses belajar 

52 % 40% 8 % 0% 0% 

3.  Saya tertarik 

menggunakan internet 

karena banyak fitur-fitur 

yang menarik disana 

44 % 36% 16% 0% 4% 

4.  Saya tertarik 

menggunakan internet 

karena banyak materi-

materi yang autentik 

yang berguna untuk 

pembelajaran saya 

48% 36% 16% 0% 0% 

5.  Saya akan menggunakan 

kemampuan browsing 

internet saya untuk 

menunjang pembelajaran 

bahasa Inggris saya 

36% 52% 12% 0% 0% 

6.  Internet membuat saya 

tergoda melakukan 

plagiat 

8% 4% 32% 28% 28% 
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4) Persepsi mahasiswa terhadap metode pengajaran internet-based activity 

 Tabel 2.4. Persepsi mahasiswa terhadap metode internet-based activity 

 

No. Pernyataan 
Rata-rata respon mahasiswa 

SS S N TS STS 

1. Saya mendapatkan 

sesuatu yang lebih bagus 

melalui internet-based 

activity ini 

16% 56% 28% 0% 0% 

2. Tugas kelompok yang 

diberikan dosen sangat 

cocok untuk internet-

based activity 

12% 48% 

 

36% 

 

4% 0% 

3. Saya harap dosen lebih 

banyak lagi 

merekomendasikan ESL 

website untuk 

menunjang pembelajaran 

bahasa Inggris kami 

32% 52% 16% 0% 0% 

4. Instruksi dosen dalam 

penggunaan internet 

tidak saya perlukan 

0% 0% 36% 52% 12% 

 

5) Persepsi mahasiswa terhadap keseluruhan kegiatan dalam program ini 

Tabel 2.5. Persepsi mahasiswa terhadap keseluruhan kegiatan  

No. Pernyataan Rata-rata respon mahasiswa 
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SS S N TS STS 

1. Tugas kelompok dengan 

menggunakan website 

sangat menarik dan 

menantang  

20% 52% 20% 8% - 

2. Program ini sangat 

cocok diterapkan di 

kelas bahasa Inggris 

36% 44% 20% 0% 0% 

3. Saya tidak terlalu 

menanggapi kegiatan ini 

secara serius 

8% 0% 36% 48% 8% 

4. Saya menikmati kegiatan 

atau proses belajar 

seperti ini 

8% 52% 36% 4% 0% 

5. Bekerja dalam kelompok 

mempermudah saya 

dalam belajar bahasa 

Inggris 

36% 28% 28% 8% 0% 

 

6) Motivasi mahasiswa untuk menggunakan ESL websites 

  Tabel 2.6. Motivasi mahasiswa untuk menggunakan ESL websites 

No. Pernyataan 
Rata-rata respon mahasiswa 

SS S N TS STS 

1. Rekomendasi dosen 

tentang English websites 

yang autentik sangat 

perlu 

64% 24% 12% 0% 0% 

2. Saya akan mengunduh 

lebih banyak lagi ESL 

website meski tanpa 

20% 36% 40% 4% 0% 
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direkomendasikan dosen 

3. Saya tidak akan 

mengunjungi ESL 

websites kalau tidak ada 

tugas untuk itu 

0% 24% 36% 32% 8% 

 

7) Masalah yang dihadapi mahasiswa terkait penggunaan internet 

Pada akhir siklus 2, peneliti memberikan self response checklist untuk mencari 

tahu permasalahan yang dominan dihadapi oleh mahasiswa terkait penggunaan 

internet sebagai penunjang pembelajaran mereka. Hasil dari self response 

checklist tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.7. Masalah yang dihadapi mahasiswa 

No. Pernyataan  
Respon mahasiswa 

Benar  Salah  

1.  

Menunggu waktu terlalu lama untuk bisa 

konek ke internet membuat saya bosan. Dan 

itu suatu masalah buat saya. 

100 % 0 % 

2.  

Salah satu masalah yang saya hadapi terkait 

dengan koneksi internet adalah masalah 

biaya. Terutama hardwarenya. 

76 % 24 % 

3.  

Kadang ketika kita online, kita klik salah 

satu alamat, content yang tidak kita 

harapkan muncul. Itu membuat saya jengkel.  

96 % 4 % 

4.  

Sangat membosankan ketika di jam-jam 

tertentu dimana banyak pengguna internet, 

kecepatan aksesnya sangat lambat. 

100 % 0 % 

5.  Beberapa situs ada charge biayanya. Ini 88 % 12 % 
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masalah buat saya. 

6.  
Virus komputer menjadi masalah serius buat 

saya kalau saya online. 
84 % 16 % 

7.  

Saya tidak begitu ahli di bidang komputer. 

Mempelajari bagaimana menggunakan 

internet secara optimal membutuhkan waktu 

yang cukup lama buat saya. 

28 % 72 % 

8.  

Kadang kemampuan mengetik di layar 

diperlukan pada beberapa situs tertentu. Ini 

masalah buat saya. 

20 % 80 % 

9.  

Saya menghadapi masalah ketika harus 

mendengar audio dan membaca soal di layar 

komputer. Bagi saya itu sangat menyakitkan 

dan susah. 

12 % 88 % 

10.  

Saya mengalami kesulitan dalam memahami 

instruksi-instruksi yang diberikan dalam 

internet. 

20 % 80 % 

11.  

Koneksi ke internet sangat bergantung pada 

listrik. Ketika listrik padam, koneksi 

menjadi terganggu. Itu juga masalah 

tersendiri buat saya. 

72 % 28 % 

12.  

Kadang-kadang informasi di internet tidak 

up to date dan itu juga menjadi masalah buat 

saya.  

72 % 28 % 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Peningkatan Prestasi Mahasiswa di Kelas Listening setelah Penerapan internet-

based activity  

Secara keseluruhan, hasil belajar mahasiswa mengalami peningkatan dengan 

diterapkannya internet-based activity dalam kelas intermediate listening. Hasil tes pada 

siklus 1, seperti yang terlihat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada 16 mahasiswa yang 
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mendapatkan nilai kategori fair (sedang), 8 mahasiswa mendapatkan nilai kategori good 

(bagus), 1 mahasiswa mendapatkan nilai kategori excellent (sangat memuaskan) dan 6 

mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan kategori unsatisfactory (kurang). Pada siklus 

1 ini mahasiswa belum „ditantang‟ dengan aktifitas pembelajaran berbasis internet 

activity. Kegiatan pembelajaran listening pada siklus 1 ini masih sebatas dosen mengukur 

tingkat internet awareness mahasiswa dan merekomendasikan situs-situs atau website 

yang bisa diakses guna menunjang pembelajaran listening mahasiswa. Mahasiswa terlihat 

kurang tertantang dalam desain kegiatan pembelajaran di kelas. Hasil dari siklus 1 ini 

dijadikan acuan dalam merancang kegiatan di siklus 2. 

Peningkatan hasil belajar mahasiswa meningkat dalam siklus 2. Seperti terlihat 

dalam tabel 2.1 terlihat bahwa sebanyak 13 mahasiswa yang mendapatkan nilai kategori 

fair (sedang),  mahasiswa yang mendapatkan nilai kategori good (bagus) meningkat 

menjadi 12 mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa yang mendapatkan nilai kategori 

excellent (sangat memuaskan) meningkat menjadi 3 orang dan tidak ada mahasiswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori unsatisfactory (kurang) dalam siklus 2 ini.  

2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Internet sebagai Penunjang 

Pembelajaran Listening 

Secara umum respon yang ditunjukkan oleh mahasiswa terkait dengan penggunaan 

internet-based activity sangat positif. Dari angket yang disebar baik dalam siklus 1 

maupun siklus 2 menunjukkan bahwa mahasiswa merasa antusias menggunakan internet 

sebagai penunjang pembelajaran mereka. Hasil kuesioner yang ditunjukkan oleh 

mahasiswa dalam merespon penggunaan internet sebagai penunjang belajar mereka 

dianalisa dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 
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100 %  = semua mahasiswa aktif 

75 % ─ 99 %  = sebagian besar mahasiswa aktif 

51 % ─ 74 % =  lebih dari ½ total jumlah mahasiswa aktif 

50 %  =  ½ dari total jumlah mahasiswa aktif 

25 % ─ 49 % =  kurang dari ½ total jumlah mahasiswa aktif 

1 % ─ 24 %  = hanya sebagian kecil mahasiswa yang aktif 

0 %  =  tidak ada mahasiswa yang aktif  

Dengan mempertimbangkan indikator diatas maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa mahasiswa merespon positif penggunaan internet sebagai penunjang belajar 

mereka karena lebih dari 75% mahasiswa menunjukkan respon positif mereka. 

Berdasarkan tanggapan yang mereka berikan dalam pengisian angket, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa sebagian besar dari mahasiswa dalam kelas  listening ini 

berpendapat bahwa kegiatan yang dirancang dalam internet-based activity membuat 

mereka lebih bersemangat, lebih tertantang dan termotivasi untuk menggunakan sumber 

pembelajaran lain selain buku teks yang mereka pakai selama ini.  
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3. Masalah  dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam penggunaan internet 

dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya pada mata kuliah Listening  

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa masalah yang dihadapi mahasiswa baik terkait dengan 

penggunaan internet-based activity dalam kelas listening ataupun penggunaan internet 

sebagai penunjang belajar mereka. Masalah terbesar adalah berkaitan dengan waktu dan 

kecepatan koneksi. Hal lain yang dianggap sebagai masalah terkait penggunaan internet 

adalah biaya koneksi, kesulitan memahami instruksi, kesulitan dalam screen reading, dan 

virus yang kerap dijumpai ketika mengakses internet. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan beberapa poin seperti berikut:  

1. Keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar terlihat cukup tinggi. Hal ini terlihat dari 

antusiasme dan partisipasi mahasiswa yang tinggi dalam membuat kegiatan 

pembelajaran di kelas dan respon yang ditunjukkan dalam menangggapi kuesioner. 

Mereka terlibat langsung dalam mencari resource yang digunakan di kelas maupun yang 

ditugaskan pada mereka di luar kelas. Mereka mengikuti setiap tahapan listening dengan 

penuh serta mengerjakan latihan yang ada secara sungguh-sungguh tetapi dalam suasana 

yang menyenangkan.  

2. Internet-based activity mampu meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam pelajaran 

Listening. Mata kuliah Listening menjadi lebih menarik karena kegiatan yang dilakukan 

dan materi yang digunakan menarik dan beragam. Mahasiswa juga termotivasi untuk 

mengikuti pelajaran karena mereka menyadari manfaat dari Internet dan mobile-phones 

atau gadget yang mereka miliki. Hal ini terlihat dari komentar mahasiwa tentang 

penerapan teknologi Internet dalam pelajaran. 

3. Secara umum, mahasiswa mengapresiasi kegiatan internet-based activity dalam 

program pembelajaran di kelas secara positif. Berdasarkan tanggapan yang mereka 

berikan dalam pengisian angket, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar 
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dari mahasiswa dalam kelas  listening ini berpendapat bahwa kegiatan yang dirancang 

dalam internet-based activity membuat mereka lebih bersemangat, lebih tertantang dan 

termotivasi untuk menggunakan sumber pembelajaran lain selain buku teks yang 

mereka pakai selama ini.  

4. Terlepas dari respon positif yang ditunjukkan oleh mahasiswa terkait dengan 

penggunaan internet bagi penunjang belajar, dari penelitian ini juga didapatkan data 

tentang permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Masalah tersebut antara lain; 

biaya koneksi, lambatnya koneksi, sinyal internet, kesulitan memahami instruksi, 

kesulitan dalam screen reading, dan virus yang kerap dijumpai ketika mengakses 

internet. 

B. Saran 

Mengkaji hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai 

berikut:  

1. Pengajar di kelas ESL,  khususnya mata kuliah intermediate listening diharapkan 

mampu mengeksplorasi dan menerapkan metode atau media pengajaran yang inovatif 

dan up to date sehingga kelas menjadi lebih „hidup‟. Dari  respon positif yang 

ditunjukkan mahasiswa dalam action research ini maka metode internet-based activity 

bisa menjadi alternatif pengajaran di kelas intermediate listening. 

2. Terkait dengan manfaat internet yang tidak dipungkiri lagi mampu menunjang 

pembelajaran mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas, maka mahasiswa 

khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris diharapkan mampu memaksimalkan 

penggunaan internet bagi penunjang pembelajaran ESL mereka. Khusus untuk 
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mahasiswa yang mengikuti kelas intermediate listening  mereka diharapkan mencari 

situs-situs yang berisi audio latihan.   

3. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian dengan tema dan desain yang 

sama, diharapkan mempersiapkan perangkat atau instrumen dengan baik, teliti dan 

instrumen pengamatan beserta rubrik-rubrik yang jelas pada saat kegiatan kuis. Juga 

disarankan agar tim pengamat minimal dua orang, karena menurut pengalaman peneliti, 

dibutuhkan observer yang lain agar hasil pengamatan kelas bisa maksimal. 
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LAMPIRAN 1. CURRICULUM VITAE 

A. Ketua  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

Nama Lengkap 

 Tempat dan Tanggal Lahir 

 Jenis Kelamin 

 NIP / NPP 

 Pangkat / Golongan / Jabatan 

 Pekerjaan 

 Alamat Kantor 

 

 Nomor Telepon Kantor / Fax 

 Alamat Rumah 

 

 Nomor Telepon / Ponsel 

 Riwayat Pendidikan 

: Dr. Nur Hidayat, M.Hum 

: Cilacap, 27 April 1968 

: Laki-laki 

: 936801106 

: Asisten Ahli/ III b 

: Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 

PGRI Semarang 

: Jl. Sidodadi Timur nomor 24 Semarang 50125 

: 024-8316377 / 024-8448217 

: Jl. Pucang Karya No.43 Pucang Gading Demak 

: 086 640 098 478 

: 1. Sarjana IKIP Semarang (lulus 1993)  

  2. Pasca Sarjana Pengkajian Amerika UGM (lulus  

2002) 

  3. S3 Sastra UGM  

12. Pengalaman Penelitian: 

No Judul Penelitian Tahun 

1 

PELITA (Program for Enhanching Quality of Junior 

Secondary Education) Endline Survey (West Java, 

Jogyakarta, East Java) 

2010 

2 

SISTTEMS (Strengthening in-Service Teacher Training of 

Mathematics and Science Teachers) Baseline Survey, (West 

Java, Yogyakarta, East Java)  

2006 

3 

SISTTEMS (Strengthening in-Service Teacher Training of 

Mathematics and Science Teachers) Baseline Survey, (West 

Java, Yogyakarta, East Java)  

2007 
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B. Anggota 1 

1) N a m a :  Arso Setyaji, S.Pd., M.Hum 

2) NPP / NIP :  05690116 

3) Tempat, tgl lahir :  Kendal, 27 Oktober 1969 

4) Jenis Kelamin :  Laki-laki 

5) Gol / Pangkat :  Lektor /Penata III C 

6) Pekerjaan  :   Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan  Seni 

                                          FPBS Universitas PGRI Semarang 

7) Alamat Instansi    :  Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang. 

8) Nomer Telepon Instansi/Fax : 024-8316377/024-8448217 

9) Alamat Rumah    :  Jl. Akses Arteri No.07 Mororejo, Kaliwungu. 

10) Nomer HP/Alamat email :  081229274381/ setyajiarso@yahoo.co.id 

11) Pendidikan  

 Sarjana (S1)            :  Pendidikan Bahasa Inggris UMS 

 Megister (S2)            :  Linguistik UNS 

 Doktor (S3)            :  Linguistik UNS (dalam proses) 

12) Pengalaman Penelitian         :        

          

No. Tahun  Judul Penelitian 

1. 2008 
Penelitian Dosen Muda : Pemahaman Guru Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris SMP/MTs di Kecamatan Kendal Kabupaten Kaliwungu 

tentang Genre-based Teaching 

2. 2010 Peran Kepala Sekolah sebagai Pelaksana Supervisi untuk 

Meningkatkan Kinerja Guru  

3. 2010 
Kualitas Teks Terjemahan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa 

Indonesia oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Translation di 

Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang  

4. 2013 
Provisi, Proteksi, dan Partisipasi dalam Pembelajaran Bahasa Inggris 

SMP di Sekolah Model Ramah Anak di Kabupaten Magelang 
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C. Anggota 2 

1. Nama : Rahmawati Sukmaningrum, S.Pd,  M.Pd 

2. Jenis Kelamin : Perempuan 

3. Tempat, tanggal lahir : Demak, 17 September 1979  

4. NIP / NPP :  117901340 

5. Jabatan/Golongan :  Asisten Ahli/IIIB 

6. Jurusan :  Pendidikan Bahasa Inggris 

7. Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Semarang 

8. Bidang Keahlian :  Pendidikan Bahasa Inggris 

9. Alamat Instansi    :  Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang. 

10. Nomer Telepon Instansi/Fax : 024-8316377/024-8448217 

11. Alamat Rumah    :  Tlogorejo RT 04/RW 14 Karangawen, Demak 

12. Nomer Telepon Rumah/HP : 081329585724 

13. Pendidikan     :   

 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang 

14. Pengalaman Penelitian :  

No Judul Penelitian Tahun 

1 
Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan 

Kompetensi Guru dan Prestasi Belajar Siswa di SD 

Negeri Kota Semarang 

2011 

2 

Pengaruh Skemata Struktur Bahasa Indonesia 

terhadap Kecampingan Kalimat Bahasa Inggris 

pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 

IKIP PGRI Semarang: Sebuah Kajian 

Morfosintaksis 

2012 

3 
Implementasi Kebijakan PERMENDIKNAS No.78 

Tahun 2008 tentang UAN Di Sekolah dasar Negeri 

Kabupaten Demak  

2012 

4 

Penerapan Internet Based Activity Untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Pembelajaran 

Genre Based Writing Mahasiswa Semester Empat 

Jurusan Bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang 

2013 
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D. Anggota 3 

1. Nama : Faiza Hawa, S.Pd, M.Hum 

2. Tempat/tgl.lahir : Grobogan, 19 Maret 1985 

3. Jenis Kelamin : Perempuan  

4. NIP / NPP :  108501311  

5. Jabatan/Golongan :  Asisten Ahli/IIIb 

6. Pekerjaan  :  Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FPBS Universitas PGRI Semarang 

7. Alamat Rumah :  Jl. Raya Kemiri 98 RT 1/RW 3 Gubug Grobogan 

8. Pendidikan : 

 S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang lulus tahun 2006 

 S2 Linguistik Terapan UNDIP lulus tahun 2009 

9. Pengalaman Penelitian :  

No Judul Penelitian Tahun 

1 

Analisis Thematic Progression pada Report Genre yang 

ditulis oleh Mahasiswa Semester IV Jurusan PBI IKIP 

PGRI Semarang Tahun Akademik 2010/2011 

2009 

2 

Dukungan dari Catatan Perkuliahan English terhadap 

Prestasi Belajar Bahasa Inggris bagi Mahasiswa Non 

Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang 

2011 

3 
Analisis Thematic Progression dalam Paragraph 

Descriptive pada Tulisan Mahasiswa IKIP PGRI Semarang 
2012 

4 

Analisis Makna Ideasional Dalam Teks Spoof yang ditulis 

Mahasiswa Semester Empat Jurusan Pendidikan Bahasa 

Inggris IKIP PGRI Semarang Tahun 2011-2012 

2012 

5 

Implementasi Kebijakan PERMENDIKNAS No.78 

Tahun 2008 tentang UAN Di Sekolah dasar Negeri 

Kabupaten Demak  

2012 

6 

Analisis Kesatuan dan Keruntutan Tulisan Pada paragraf 

Deskriptif yang Ditulis Oleh Mahasiswa Semester Tiga 

jurusan pendidikan bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang 

Tahun Ajaran 2013-2014 

2013 
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Lampiran daftar nama responden 

No  Kode  Nama responden 

1 C-1 ULFA HANUM SAFITRI 

2 C-2 ANGGUN PRATIWI 

3 C-3 FIRSANTI CHOIRUNNISA 

4 C-4 DEVIS PRADIPTA TILOTOMA 

5 C-5 MUWAFIQUL IHSANI 

6 C-6 WINDA RESTI AYU MAESAROH 

7 C-7 ARDHA CANDRA DIEDRA 

TRISMARA 

8 C-8 AULIA AFANI ZULFIANA SARI 

9 C-9 ELLA HANIFA’TUN NAIM 

10 C-10 AYU NUR HIDAYAH 

11 C-11 NATALIA PUTRI AYUNINGTYAS 

12 C-12 FANNY KHUMALASARI 

13 C-13 MUHAMMAD AFIF 

14 C-14 NUR INANI FIDAYATI 

15 C-15 WIRANTI 

16 C-16 RISTIAN HANGGA RITO 

17 C-17 NOOT SELLA FATRIYA 

18 C-18 TITIS GIRI ROKHAYATI 

19 C-19 DHANI APRILIA SESANTI 

20 C-20 SALSABILA SHAFA ADHI 

21 C-21 PUTRIAWATI ADE KUMALA 

22 C-22 KARTIKA SARI 

23 C-23 LEANDRA APRILIA LORAVIAN 

24 C-24 DANANG WIJAYA 

25 C-25 PARYATI 

26 C-26 DHIKA DWI ASTUTI 

27 C-27 JOVANKA SEPTIANA 

28 C-28 WENNY ALFIYANI 

29 C-29 FIRDA ERLINA HAFIDA 

30 C-30 APRILIA NURFIA NINGSIH 

31 C-31 ADI SETIAWAN H 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN DIKELAS 
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LAMPIRAN 7. LEMBAR OBSERVASI 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KEAKTIFAN SISWA DALAM BELAJAR 
 

 

Sekolah / Kelas :  Listening  

Hari / Tanggal  : 07  September 2016 

 

Tujuan : 

1. Merekam data berapa banyak siswa di suatu kelas aktif belajar 

2. Merekam data kualitas aktivitas belajar siswa 

 

Petunjuk : 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi tetap 

dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa. 

2. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

 Banyak siswa : 0 sampai > 20% ; 2 bila 20% sampai > 40% ; 3 bila 40% sampai > 60% 

skor 4 bila 60% sampai 80% ; skor 5 bila 80% sampai 100% aktif. 

 Kualitas : 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = baik sekali 

 

No. Aktivitas Belajar Siswa 

Banyak 

Siswa yang 

Aktif 

Kualitas 

Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh siswa 
  

1. 

Memperhatikankan dengan aktif (misal dengan pen di tangan 

untuk menggarisbawahi atau membuat catatan kecil atau tanda-

tanda tertentu pada teks) 

50% Cukup  

2. 

Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan respon, misal 

tersenyum atau tertawa saat mendengar hal-hal lucu yang 

disampaikan, terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

--- --- 

B. 
Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi 

pelajaran (membangun pemahaman) 
--- --- 

1. 
Berlatih (misalnya mencobakan sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan soal-soal) 
--- --- 

2. 
Berpikir kreatif (misalnya mencoba memecahkan masalah-

masalah pada latihan soal yang mempunyai variasi berbeda 
--- --- 
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dengan contoh yang diberikan) 

3. 

Berpikir kritis (misalnya mampu menemukan kejanggalan, 

kelemahan atau kesalahan yang dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas) 

--- --- 

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil pemikirannya --- --- 

1. Mengemukakan pendapat --- --- 

2. Menjelaskan --- --- 

3. Berdiskusi --- --- 

4. Mempresentasi laporan --- --- 

5. Memajang hasil karya --- --- 

D. Siswa berpikir reflektif  --- --- 

1. Mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran --- --- 

2. 
Memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses 

pembelajaran 
--- --- 

3. 
Menyimpulkan materi pembelajaran dengan kata-katanya 

sendiri 
--- --- 

 

Semarang, 07 September 2016 

 

(Observer) 
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LAMPIRAN.  LEMBAR OBSERVASI 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KEAKTIFAN SISWA DALAM BELAJAR 
 

 

Sekolah / Kelas :  Listening  

Hari / Tanggal  : 14 September 2016 

 

Tujuan : 

3. Merekam data berapa banyak siswa di suatu kelas aktif belajar 

4. Merekam data kualitas aktivitas belajar siswa 

 

Petunjuk : 

3. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi tetap 

dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa. 

4. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

 Banyak siswa : 0 sampai > 20% ; 2 bila 20% sampai > 40% ; 3 bila 40% sampai > 60% 

skor 4 bila 60% sampai 80% ; skor 5 bila 80% sampai 100% aktif. 

 Kualitas : 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = baik sekali 

 

No. Aktivitas Belajar Siswa 

Banyak 

Siswa yang 

Aktif 

Kualitas 

Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh siswa 
  

1. 

Memperhatikankan dengan aktif (misal dengan pen di tangan 

untuk menggarisbawahi atau membuat catatan kecil atau tanda-

tanda tertentu pada teks) 

50% Cukup  

2. 

Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan respon, misal 

tersenyum atau tertawa saat mendengar hal-hal lucu yang 

disampaikan, terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

--- --- 

B. 
Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi 

pelajaran (membangun pemahaman) 
--- --- 

1. 
Berlatih (misalnya mencobakan sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan soal-soal) 
--- --- 
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2. 

Berpikir kreatif (misalnya mencoba memecahkan masalah-

masalah pada latihan soal yang mempunyai variasi berbeda 

dengan contoh yang diberikan) 

--- --- 

3. 

Berpikir kritis (misalnya mampu menemukan kejanggalan, 

kelemahan atau kesalahan yang dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas) 

--- --- 

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil pemikirannya --- --- 

1. Mengemukakan pendapat --- --- 

2. Menjelaskan --- --- 

3. Berdiskusi --- --- 

4. Mempresentasi laporan --- --- 

5. Memajang hasil karya --- --- 

D. Siswa berpikir reflektif  --- --- 

1. Mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran --- --- 

2. 
Memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses 

pembelajaran 
--- --- 

3. 
Menyimpulkan materi pembelajaran dengan kata-katanya 

sendiri 
--- --- 

 

Semarang, 14 September 2016 

 

(Observer) 
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LAMPIRAN.  LEMBAR OBSERVASI 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KEAKTIFAN SISWA DALAM BELAJAR 
 

 

Sekolah / Kelas :  Listening  

Hari / Tanggal  : 21 September 2016 

 

Tujuan : 

5. Merekam data berapa banyak siswa di suatu kelas aktif belajar 

6. Merekam data kualitas aktivitas belajar siswa 

 

Petunjuk : 

5. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi tetap 

dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa. 

6. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

 Banyak siswa : 0 sampai > 20% ; 2 bila 20% sampai > 40% ; 3 bila 40% sampai > 60% 

skor 4 bila 60% sampai 80% ; skor 5 bila 80% sampai 100% aktif. 

 Kualitas : 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = baik sekali 

 

No. Aktivitas Belajar Siswa 

Banyak 

Siswa yang 

Aktif 

Kualitas 

Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh siswa 
  

1. 

Memperhatikankan dengan aktif (misal dengan pen di tangan 

untuk menggarisbawahi atau membuat catatan kecil atau tanda-

tanda tertentu pada teks) 

50% Cukup  

2. 

Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan respon, misal 

tersenyum atau tertawa saat mendengar hal-hal lucu yang 

disampaikan, terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

--- --- 

B. 
Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi 

pelajaran (membangun pemahaman) 
--- --- 

1. 
Berlatih (misalnya mencobakan sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan soal-soal) 
--- --- 

2. 
Berpikir kreatif (misalnya mencoba memecahkan masalah-

masalah pada latihan soal yang mempunyai variasi berbeda 
--- --- 
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dengan contoh yang diberikan) 

3. 

Berpikir kritis (misalnya mampu menemukan kejanggalan, 

kelemahan atau kesalahan yang dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas) 

--- --- 

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil pemikirannya --- --- 

1. Mengemukakan pendapat --- --- 

2. Menjelaskan --- --- 

3. Berdiskusi --- --- 

4. Mempresentasi laporan --- --- 

5. Memajang hasil karya --- --- 

D. Siswa berpikir reflektif  --- --- 

1. Mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran --- --- 

2. 
Memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses 

pembelajaran 
--- --- 

3. 
Menyimpulkan materi pembelajaran dengan kata-katanya 

sendiri 
--- --- 

 

Semarang, 21 September 2016 

 

(Observer) 
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LAMPIRAN . LEMBAR OBSERVASI 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KEAKTIFAN SISWA DALAM BELAJAR 
 

 

Sekolah / Kelas :  Listening  

Hari / Tanggal  : 28 September 2016 

 

Tujuan : 

7. Merekam data berapa banyak siswa di suatu kelas aktif belajar 

8. Merekam data kualitas aktivitas belajar siswa 

 

Petunjuk : 

7. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi tetap 

dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa. 

8. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

 Banyak siswa : 0 sampai > 20% ; 2 bila 20% sampai > 40% ; 3 bila 40% sampai > 60% 

skor 4 bila 60% sampai 80% ; skor 5 bila 80% sampai 100% aktif. 

 Kualitas : 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = baik sekali 

 

No. Aktivitas Belajar Siswa 

Banyak 

Siswa yang 

Aktif 

Kualitas 

Keaktifan 

A. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh siswa 
  

1. 

Memperhatikankan dengan aktif (misal dengan pen di tangan 

untuk menggarisbawahi atau membuat catatan kecil atau tanda-

tanda tertentu pada teks) 

50% Cukup  

2. 

Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan respon, misal 

tersenyum atau tertawa saat mendengar hal-hal lucu yang 

disampaikan, terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

--- --- 

B. 
Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi 

pelajaran (membangun pemahaman) 
--- --- 

1. 
Berlatih (misalnya mencobakan sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan soal-soal) 
--- --- 

2. 
Berpikir kreatif (misalnya mencoba memecahkan masalah-

masalah pada latihan soal yang mempunyai variasi berbeda 
--- --- 
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dengan contoh yang diberikan) 

3. 

Berpikir kritis (misalnya mampu menemukan kejanggalan, 

kelemahan atau kesalahan yang dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan soal atau tugas) 

--- --- 

C. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil pemikirannya --- --- 

1. Mengemukakan pendapat --- --- 

2. Menjelaskan --- --- 

3. Berdiskusi --- --- 

4. Mempresentasi laporan --- --- 

5. Memajang hasil karya --- --- 

D. Siswa berpikir reflektif  --- --- 

1. Mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran --- --- 

2. 
Memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses 

pembelajaran 
--- --- 

3. 
Menyimpulkan materi pembelajaran dengan kata-katanya 

sendiri 
--- --- 

 

Semarang, 28 September 2016 

 

(Observer) 
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Fakultas                                          : FPBS 

Program studi                                : Pendidikan Bahasa Inggris 

Mata Kuliah/Kode MK/SKS        : Intermediate Listening  

Semester                                          : 2 (Dua) 

Nama Tim Dosen Pengampu        :  

Capaian Pembelajaran Lulusan  : 

At the end of this course students are expected to possess abilities to: 

 comprehend longer dialogues 

 comprehend the English spoken texts (i.e. narrative, descriptive, procedure and news items) 
 solve the problems/answer questions used in spoken English 

 make summary based on the recording 

MINGGU KE- 

 

KEMAMPUAN AKHIR 

YANG DIHARAPKAN  

BAHAN KAJIAN 

(materi ajar) 

BENTUK 

PEMBELA 

JARAN  

ALOKASI WAKTU 
KRITERIA                   

PENILAIAN      

(indikator)  

BOBOT NILAI  

TM TT 

1 – 2  

Using the spoken text 

of the recording to 

infer situations, 

participants, goals 

using real-world 

knowledge  

Longer dialogues 
Listening and 

practice 
200’ 200’ 

 Students are able 

to find the 

characters in the 

dialogues  

 Students are able 

to identify the 

content of the 

dialogues and  

practice the 

dialogues  

 Students are able 

10% 
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to understand the 

content of the 

dialogues and 

answer questions 

based on the 

dialogue  

3 – 5  

Comprehending the 

main ideas and 

supporting details  of 

the spoken narrative 

text 

 

Short stories  
Listening and 

practice 
300’ 300’ 

 Students are able 

to comprehend the 

content of short 

stories  

 Students are able 

to find the moral 

value from the 

stories they have 

heard from the 

tape 

 Students are able 

to answer 

questions related 

to the stories they 

have heard from 

the tape  

 Students are able 

to retell the story 

10% 

6 – 8 

Comprehending the 

main ideas and 

supporting details  of 

the spoken descriptive 

text 

 

Spoken 

desciptive text 

Listening and 

practice 
300’ 300’ 

 Students are able to 
identify the 
description of 
person, things, and 
places based on the 
recording 

 Students are able 

to answer 

10% 
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questions related to 
the descriptions 
they have heard 
from the tape 

9 
MID TEST 

    
 20% 

10 – 12 

Comprehending the 

spoken procedure text 

and following the 

instruction based on 

the recording 

 

Spoken 

procedure text 

Listening and 

practice 
300’ 300’ 

o Students are able 

to understand the 

content of the 

spoken procedure 

text and answer  

questions based on 

the recording 

o Students are able 

to follow (practice) 

the instruction 

based on the 

recording 

15% 

13 – 15  

Understanding the 

content of news item 

and making summary 

based on the 

recording 

 

News item 

Listening and 

practice 

 

300’ 300’ 

 Students are able 

to comprehend the 

content of news 

item they heard 

from the tape 

 Students are able 

to make summary 

based on the 

recording 

 

15% 

16 FINAL TEST 
    

20% 
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