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I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Pemikiran 
Salah satu karakteristik lulusan SMABI adalah mempunyai kemampuan 

mengkomunikasikan ide dan informasi kepada pihak lain dalam bahasa  Indonesia 
dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya (Direktorat Pembinaan SMA, 2009: 
105). Kemampuan berkomunikasi yang memadai baik secara lisan ataupun 
tertulis dalam bahasa Inggris  tidak dapat dikuasai oleh siswa secara instant  atau 
mendadak. Siswa dituntut untuk berusaha keras dan berkelanjutan agar dapat 
mencapai tingkatan ‘mampu berkomunikasi’ secara lancar dalam bahasa Inggris 
baik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca maupun menulis. Usaha siswa 
ini harus difasilitasi oleh sekolah melalui proses pembelajaran yang berkualitas 
dan berorientasi pada kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 

Pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas menuntut sekolah dan guru  
tentang pemahaman konsep-konsep bahasa dan pembelajaran bahasa asing atau 
bahasa kedua dan implementasi konsep-konsep tersebut  dalam penyelenggaraan 
pembelajaran bahasa Inggris yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan  evaluasi pembelajarannya. Dalam konteks seperti ini, Direktorat 
Pembinaan SMA sebagai penyelenggara Program RSBI,  perlu membuat panduan 
teknis yang dapat digunakan sekolah dan guru bahasa Inggris sebagai acuan 
dalam penyelengaraan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah yang 
melaksanakan Program RSBI. 

 

B. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
3. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan  

4. Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional 

5. Sistem Penyelenggaran Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional 

6. Panduan Penyelenggaraan Rintisan SMA Bertaraf Internasional 
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C. Tujuan Penyusunan Panduan Teknis 
Panduan teknis ini dapat digunakan sebagai acuan bagi guru bahasa Inggris 

dalam menyelenggarakan proses pembelajaran bahasa Inggris yang berorientasi 
pada kemampuan berkomunikasi. Target dari  pembelajaran bahasa Inggris seperti 
ini adalah siswa yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara benar  
dan berterima.   

 
D. Kerangka Penulisan 

Berikut akan dibahas acuan teoritis tentang bahasa dan pembelajaran bahasa 
asing atau keduadalam penyelenggaraan bahasa Inggris. Bagian ini disusul 
dengan pembahasaan tentang perencanaan pembelajaran bahasa Inggris dan  
kemudian pelaksanaannya. Dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Inggris ini akan disinggung monitoring dan evaluasi 
peogram.      
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II. ACUAN TEORITIS 
 

Keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran bahasa Inggris oleh seorang guru  
pada taraf tertentu  ditentukan oleh pemahamannya  tehadap konsep-konsep teoritis 
tentang bahasa dan pembelajaran bahasa asing atau kedua yang melatarbelakanginya. 
Pada bagian berikut akan dipaparkan konsep-konsep teoritis yang dapat dipakai dasar 
penyelenggaraan pembelajaran bahasa Inggris yang berorientasi pada kemampuan 
berkomunikasi. Pemahaman akan konsep-konsep teoritis  tersebut akan membantu 
guru memilih materi ajar, media ajar, langkah-langkah dan evaluasi pembelajaran 
yang memfasilitasi siswa untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara 
benar dan berterima.  Bagi sekolah, pemahaman akan konep-konsep teoritis tersebut 
akan membantu dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penunjang. 

Pada bagian pertama akan dibahas konsep mengenai kemampuan 
berkomunikasi atau yang disebut dengan kompetensi komunikatif sebagai tujuan 
akhir utama dari pembelajaran bahasa Inggris. Bagian berikutnya membahas konsep-
konsep teoritis tentang bahasa dan  literasi. Selanjutnya akan dibahas beberapa faktor 
penting  yang mempengaruhi kesuksesan proses pembelajaran bahasa Inggris. Bagian 
ini akan ditutup dengan implikasi konsep-konsep tersebut dalam proses pembelajaran 
bahasa Inggris. 

 
A. Kompetensi  Komunikatif. 

Kompetensi  komunikatif , disingkat KK,  adalah kemampuan untuk 
melakukan komunikasi menggunakan bahasa dalam berbagai konteks dalam 
ragam bahasa lisan maupun tulis. KK merupakan target dari sebuah program 
pendidikan bahasa. Model KK yang akan dipakai dalam panduan teknis ini adalah 
model yang dikembangkan oleh Celce-Murcia, Thurrel dan Dornyei (1995). 
Model ini digunakan karena sudah dikembangkan berdasarkan model-model yang 
ada sebelumnya seperti yang terlihat dalam bagan berikut. 
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     Gambar 1 

             Model Kompetensi Komunikatif (dari Celce-Murcia et al.) 
 

Ada empat komponen utama dalam KK, yaitu kompetensi wacana, 
kompetensi linguistik, kompetensi sosiokultural, kompetensi tindakan, dan 
kompetensi strategi. Inti dari KK adalah kompetensi wacana.  

Secara sederhana kompetensi wacana adalah kemampuan seseorang  
membentuk wacana. Wacana, atau yang sering disebut teks, adalah sekumpulan 
makna yang disusun dengan struktur,  ciri-ciri kebahasaan dan tujuan komunikatif 
tertentu. Kompetensi wacana ini tidak akan dikuasai dengan baik apabila yang 
bersangkutan tidak menguasai kompetensi pendukungnya seperti kompetensi 
linguistik, kompetensi sosiokultural, kompetensi tindakan bahasa, dan kompetensi 
strategi.  

 Kompetensi linguistik  mengacu pada kemampuan membuat ungkapan atau 
kalimat yang mematuhi aturan kebahasaan. Pada tataran lisan, ungkapan yang 
dibuat harus benar struktur, intonasi dan pelafalannya. Pada tataran tulis, kalimat 
yang dibuat harus mematuhi kaidah struktur kalimat, ejaan termasuk penggunaan 
tanda baca harus tepat, serta  pemilihan kosakata harus sesuai dengan konteks 
kalimat. 

Kompetensi sosiokultural adalah kompetensi menggunakan bahasa dengan 
memperhatikan faktor-faktor sosial budaya dari bahasa tersebut. Kompetensi ini 
terlihat dalam perilaku bahasa yang direalisasikan dalam pemilihan kata-kata atau 
ungkapan-ungkapan. Perilaku bahasa tersebut ditentukan oleh apa yang disebut 
dengan konteks situasi. Konteks situasi dibentuk oleh hubungan antara pembicara 
dan pendengar atau antara penulis dan pembaca, topik yang dibicarakan, dan 
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sarana komunikasi yang digunakan. Dalam kultur bahasa Inggris,  hubungan 
sosiopsikologis yang jauh antara pelaku komunikasi atau keinginan menunjukkan 
rasa hormat dari pembicara kepada pendengar akan menentukan seseorang 
mengatakan ”Could you tell me the time” daripada ”Tell me the time”  ketika ia 
meminta tolong orang lain memberi informasi tentang waktu. Topik yang serius 
cenderung didiskusikan dengan bahasa Inggris yang formal, dan  sarana 
komunikasi lisan akan menggunakan bahasa Inggris  lisan yang berbeda dengan 
bahasa Inggris yang digunakan dalam sarana komunikasi tulis. Keformalan dan 
perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan mengikuti kaidah-kaidah yang 
berlaku dalam kultur bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, belajar bahasa 
Inggris sebenarnya juga belajar bagaimana berpikir dengan kaidah-kaidah kultur 
bahasa Inggris ketika berkomunikasi dengan bahasa asing tersebut. Berikut adalah 
ilustrasi tambahan untuk menggambarkan pentingnya memperhatikan faktor 
sosial dan budaya bahasa Inggris ketika menggunakan  bahasa asing tersebut. 

Dalam bahasa Indonesia, awalan ter- menggambarkan nuansa pasif ”seperti 
dalam kalimat ”Jari saya terluka (potong)”, ”Kepala saya terantuk tembok”. 
Sebaliknya, dalam kultur bahasa Inggris makna-makna tersebut dianggap aktif 
seperti terlihat dalam ungkapan-ungkapan ”I cut my finger” dan ”I hit my head 
against the wall”.  Ketika seseorang menggunakan bahasa Inggris, dia harus 
mengikuti pola pikir yang mengikuti kaidah budaya bahasa Inggris bahwa 
peristiwa yang digambarkan diatas bernuansa aktif. Dengan kata lain, bila 
peristiwa tersebut di atas dinyatakan dalam ungkapan *My finger was cut dan 
*My head was hit against the wall, sebagai terjemahan langsung dari ungkapan 
bahasa Indonesia tersebut di atas, maka sesungguhnya Si pembicara sedang tidak 
berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena ia mengabaikan 
kompetensi sosiokultural.  Kemampuan menggunakan pola pikir budaya bahasa 
yang sedang dipelajari inilah yang disebut dengan kompetensi sosiokultural. 

Kompetensi penunjang lainnya adalah kompetensi tindak bahasa. 
Kompetensi ini mengacu pada kemampuan mengidentifikasi dan memahami 
bahwa ketika pembicara berbicara atau penulis menulis sesuatu dengan bahasa, 
sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu. Apa yang diucapkan 
mengindikasikan  apa yang dilakukan oleh pembicara. Apa yang dilakukan oleh 
pembicara ini diberi istilah tindak tutur. Meminta (request),  mengundang 
(invitation), meminta ijin (asking for permission) adalah beberapa contoh tindak 
tutur. Demikian pula dalam ragam bahasa tulis, sering ditemukan alinia pertama 
berfungsi sebagai pembukaan dan alinia terakhir berfungsi sebagai  penutupan, 
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sementara alinia-alinia lainnya merupakan bagian pokok dari tulisan  tersebut. 
Pembaca yang kompeten dapat mengidentifikasi dan memahami fungsi-fungsi 
sepeti itu. Fungsi-fungsi tersebut dinamakan langkah retorika,  yang menunjukkan 
apa yang sedang dilakukan penulis ketika menulis bagian-bagian tersebut.    

Kompetensi penunjang terakhir adalah kompetensi strategis. Kompetensi ini 
mengacu pada kemampuan untuk menggunakan strategi tertentu ketika seseorang 
mengalami kebuntuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, 
ketika seseorang meminta orang lain menunjukkan jalan ke musium, dan penanya 
mengetahui bahwa  yang ditanya tidak memahami arti kata ”musium”, maka 
penanya akan menerangkan makna kata tersebut dengan kata-kata yang dirasa 
lebih dipahami seperti ”a place where I can see old things”. Teknik ini disebut 
”parafrase (paraphrase)”.   

 
B. Pandangan Terhadap Bahasa 

Konsep kompetensi komunikatif yang diterangkan di atas sangat 
dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi terhadap cara memandang bahasa. 
Berikut akan dibahas perkembangan dari cara pandang orang terhadap bahasa 
seperti yang dungkapkan oleh Richard (1986). 

Secara tradisional,  bahasa dimaknai sebagai sistim yang terdiri dari 
komponen-komponen yang satu dengan lainnya saling terkait. Pada tataran lisan, 
dari yang paling kecil ke yang lebih besar, komponen-komponen tersebut adalah 
fonim. morfim, dan ungkapan. Apabila sejumlah fonim digabung dan membentuk 
makna, kumpulan tersebut disebut morfim, dan apabila sejumlah morfim 
digabung dan membentuk makna, maka kumpulan tersebut disebut ungkapan. 
Pada tataran tulis, komponen-komponen ini adalah huruf, kata, frasa, kalimat, dan 
alinia..  

Menurut pandangan ini,  apabila seseorang dapat menguasai aturan-aturan 
penggabungan komponen-komponen bahasa tersebut, atau  yang secara umum 
disebut grammar, maka orang tersebut dijamin mampu berkomunikasi. Dengan 
kata lain, apabila seseorang menguasai grammar bahasa Inggris, maka dia 
dianggap sudah mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris – sekurang-
kurangnya bahasa Inggris pasif.  

Seiring dengan perkembangan ilmu bahasa, pandangan ini kemudian 
diperbaiki. Sekarang ini,   bahasa bukanlah dipandang hanya sekedar sistim yang 
menggambarkan bagaimana komponen-komponen bahasa seperti suara disusun 
menjadi ujaran atau kata disusun menjadi kalimat dengan mengikuti kaidah-
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kaidah tertentu, tetapi lebih  dari  pada itu, bahasa dilihat sebagai  alat untuk 
mengutarakan makna. Pemahaman ini mempunyai implikasi baru dalam 
pembelajaran bahasa. Orang yang mampu membuat kalimat dengan benar secara 
gramatikal tidak otomatis dianggap sudah mampu berkomunikasi. Kemampuan 
ini hanyalah salah satu komponen dari apa yang disebut kemampuan 
berkomunikasi. Seseorang yang memahami aturan gramatikal dengan baik dan 
dapat membuat ujaran secara lisan atau kalimat secara tertulis   belum disebut 
mampu berkomunikasi dengan baik apabila dia tidak dapat  memahami makna 
yang ditimbulkan ungkapan atau kalimat yang dia gunakan. Makna dari kalimat 
atau ungkapan tersebut sangatlah tergantung dari konteks komunikasi. 

Pada tataran kalimat dikenal apa yang disebut dengan makna fungsional. 
Makna ini mengacu pada kehendak atau maksud pembicara atau penulis ketika 
membuat ungkapan atau kalimat. Satu ungkapan dapat mengungkapkan lebih dari 
satu makna. Makna  yang dimaksud oleh pembicara atau penulis dan dipahami 
oleh pendengar atau pembaca tergantung dari konteks di mana ungkapan atau 
kalimat tersebut digunakan. Sebagai contoh, ketika ungkapan ”It’s very cold  in 
here, isn’it? ”  diungkapkan oleh seseorang guru kepada siswa ketika dia sedang 
mengajar, ungkapan tersebut dapat bermakna meminta konfirmasi bahwa udara di 
ruangan itu sangat dingin. Reaksi terhadap ungkapan tersebut kemungkinan besar 
akan seperti ”Yes, it is very cold in here”. Akan tetapi, pendengar dari  ungkapan 
yang sama dapat memaknainya sebagai permintaan untuk mengecilkan temperatur 
AC, dan reaksi atas ungkapan ini kemungkina besar akan “Shall I turn off the 
airconditioner?”  atau “Shall I  do something with the airconditioner?”. 

Pandangan baru lainnya tentang bahasa adalah pandangan transaksional 
yang melihat  bahasa sebagai alat untuk merealisasikan hubungan antar pribadi 
dan  mewujudkan transaksi sosial antara individu. Bahasa dilihat sebagai alat 
untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Menurut pandangan ini, 
selain untuk melakukan transaksi sosial dengan orang lain seperti bercakap-cakap 
dalam rangka meminta dan memberi pertolongan, orang  menggunakan bahasa 
untuk menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Sebagai contoh, ungkapan 
“It’s a beautiful morning, isn’it?”, yang diucapkan oleh seseorang  kepada orang 
lain yang belum dikenal ketika menunggu bis yang sama di pemberhentian bis, 
lebih bermakna sebagai cara menciptakan hubungan sosial daripada meminta 
konfirmasi bahwa pagi itu pagi yang indah. Sama halnya dalam komunikasi 
bahasa Indinesia, ketika seseorang mengungkapkan pertanyaan “Sedang bersih-
bersih mobil, pak?” kepada seorang tetangga yang dia ketahui sedang 
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membersihkan mobil di depan rumahnya, dia tidak bermaksud bertanya, akan 
tetapi lebih dimaksudkan untuk menyapa, karena yang bersangkutan sudah tahu 
apa yang sedang dikerjakan tetangganya. Demikian juga ketika tetangga tersebut  
mengatakan “Mau kemana,  nak ?” yang dia maksudkan bukan juga bertanya 
tetapi lebih pada menyapa. Ungkapan-ungkapan seperti ini digunakan untuk 
menciptakan atau menjaga hubungan sosial antara individu.  

Selain cara pandang di atas, bahasa juga dipandang sebagai sistem semiotik 
sosial (Halliday, 1978). Pandangan ini melihat ada tiga komponen penting terkait 
dengan penggunaan bahasa, yaitu, konteks, teks, dan sistem bahasa. Lihat bagan 
berikut.   

 

                                 
Gambar 2 

                                        Hubungan konteks dan teks 
 

Bahasa terjadi tidak dalam ruang kosong, tetapi berinteraksi dengan 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi dan  menentukan penggunaannya. 
Kumpulan faktor-faktor yang mempengaruhi ini disebut konteks. Teks adalah 
kumpulan makna yang mempunyai struktur dan ciri kebahasaan yang secara 
kultural khas melekat pada jenis teks tersebut. Ketika seseorang berkomunikasi 
baik lisan atau tertulis, dia menciptakan teks yang sesuai dengan tujuan 
komunikasinya. Sebagai contoh, ketika sesorang ingin menggambarkan 
bagaimana memasak nasi goreng dalam bahasa ibunya, dia akan menciptakan apa 
yang disebut dengan teks prosedur dengan struktur dan ciri kebahasaan yang 
sesuai dengan budayanya.    

Terkait dengan penggunaan bahasa dikenal dua jenis konteks, yaitu  
konteks budaya (context of culture) dan konteks situasi (context of situation). 
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Dalam sebuah konteks budaya dikenal banyak macam teks yang dikenal dan 
diterima oleh anggota masyarakat pengguna bahasa sebab susunan dan bahasa 
yang digunakan menunjang tujuan komunikatif teks tersebut. Sebagai contoh, 
ketika orang Indonesia mendengar kata iklan, dia akan membayangkan jenis  teks 
iklan yang dia kenal dengan struktur, ciri kebahasaan dan fungsinnya yang sesuai 
dengan kultur Indonesia. Demikian juga ketika dia mendengar kata resep, dia 
akan mengasosiasikan dengan jenis teks resep yang struktur, ciri kebahasaan, dan 
fungsinya sesuai dengan budayanya.  

Sebaliknya, ketika siswa Indonesia mempelajari bahasa Inggris, ia 
melibatkan diri dalam penciptaan dan penafsiran berbagai jenis teks yang lahir 
dari budaya bahasa Inggris yang tidak  selalu sama dengan jenis teks yang lahir 
dalam budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, guru bahasa Inggris dalam 
menyelenggarakan pembelajaran harus memperhatikan  jenis-jenis teks bahasa 
Inggris, tujuan komunikatif, penataan bagian-bagian teks, dan fitur-fitur 
linguistiknya. Perhatian ini bertujuan agar supaya siswa tidak hanya mampu 
menggunakan kalimat bahasa Inggris dengan benar, tetapi juga mampu menata 
teksnya dengan cara yang lazim digunakan oleh penutur aslinya.  

Terdapat tiga faktor konteks situasi yang mempengaruhi pilihan bahasa 
seseorang, yaitu topik yang dibicarakan (field), hubungan interpersonal antara 
pengguna bahasa (tenor) dan jalur komunikasi (lisan atau tertulis) yang digunakan 
(mode). Ketiga faktor ini menentukan apakah seseorang memilih berbahasa 
formal/informal, atau akrab/tidak akrab. Selain itu, pandangan semiotik sosial ini 
mengidentifikasi tiga macam fungsi utama bahasa, yaitu; 
1. mengemukakan atau mengkonstruksi gagasan atau informasi (ideational 

function); 
2. berinteraksi dengan sesama manusia yang mengungkapkan tindak tutur yang 

dilakukan, sikap, perasaan dsb ((interpersonal function); 
3. mengatur bagaimana teks atau bahasa yang diciptakan ditata sehingga tercapai 

kohesi dan koherensinya, sehingga mudah difahami orang yang mendengar atau 
membacanya (textual function). 

 
C. Teori Belajar  Bahasa. 

Ada dua teori belajar yang dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan 
pembelajaran bahasa Inggris yang berorientasi pada kemampuan berkomunikasi. 
Yang pertama adalah teori belajar kognitif yang dipelopori oleh Ausabel. Pakar 
ini berteori bahwa pemahaman (learning) terjadi melalui proses menghubungkan 
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secara bermakna  pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada (Brown, 
1987). Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau 
kedua,  pembelajaran akan efektif  apabila apa yang dipelajari bermakna bagi 
siswa. Kebermaknaan ini dapat dicapai selain lewat topik bahasan juga lewat 
kegiatan pembelajaran.  Kegiatan pembelajaran yang tidak menyerupai kegiatan 
komunikasi sebenarnya dipercayai tidak efektif. Sebaliknya, kegiatan 
pembelajaran yang menyerupai kegiatan komunkasi yang sebenarnya dianggap 
sangat efektif. Kegiatan pembelajaran seperti ini disebut kegiatan komunikatif. 
Semakin banyak kegiatan komunikatif, semakin efektif proses pembelajaran. 
Kegiatan komunikatif ini mensyaratkan penggunaan bahasa Inggris yang otentik 
atau bahasa Inggris yang digunakan dengan tujuan komunikasi.      

Yang kedua adalah teori  pembelajaran yang berbasis psikologi humanistis 
(Humanistic Psychology) yang dipelopori oleh Carl Roger. Menurut ilmuwan ini, 
pembelajaran akan berhasil apabila siswa berada dalam kondisi yang secara 
psikologis aman,  bebas  dari rasa kekawatiran atau ketakutan (Brown, 1987). 
Dalam kondisi yang demikian siswa akan dapat berfungsi secara maksimal. 
Implikasi dari teori ini adalah bahwa pemahaman akan terjadi lewat pembelajaran 
(learning) daripada pengajaran (teaching). Guru berfungsi memfasilitasi proses 
pembelajaran ini, dan hubungan guru dengan siswa yang baik menjadi  sangat 
penting.  

    
D. Teori Literasi (literacy) 

Mengajar bahasa pada hakikatnya juga mengajar literasi. Akan tetapi difinisi 
literasi sudah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan orang melihat 
bahasa. Berikut akan dibahas tentang pengertian literasi. 

Literasi  secara tradisional diartikan sebagai kemampuan membaca dan 
menulis atau disebut dengan melek aksara. Pengertian ini hanya mengacu pada 
kemampuan membaca dan menulis. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah 
ini juga mengacu pada kemampuan menggunakan bahasa lisan karena 
kemampuan menulis tidak dapat berkembang maksimal tanpa kemampuan 
berbahasa lisan. Oleh karena itu,  literasi  sekarang ini diartikan sebagai 
kemampuan berbahasa lisan dan berbahasa tulis. 

Dalam perspektif seperti di atas, pembelajaran bahasa Inggris harus 
diartikan sebagai proses pendidikan literasi dalam bahasa Inggris. Terkait dengan 
itu Hadmmond (1992) menyebutkan bahwa pendidikan literasi adalah pendidikan 
bahasa yang menyiapkan siswa agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan 
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masyarakat modern. Oleh karena itu, pendidikan bahasa Inggris harus merupakan 
pendidikan keterampilan hidup (life skills), pendidikan yang memberi ketrampilan 
agar siswa dapat bertahan dalam kehidupan modern yang ditandai dengan 
globalisasi. 

Wells (1987) mengidentifikasi empat tingkatan literasi, yaitu (1) 
performative, (2) functional, (3) informational, dan (4) epistemic. Tingkat 
pertama adalah kemampuan  membaca dan menulis, sedangkan tingkat kedua 
adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk keperluan hidup.  Pada tingkatan 
ini, bahasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan melangsungkan hidup seperti 
mengisi formulir, memesan tiket, berbelanja, dan sebagainya. Tingkat literasi ini 
menjadi target pembelajaran di SMP. Tingkat ketiga adalah kemampuan 
mengakses pengetahuan dalam bahasa Inggris dan dijadikan target  pembelajaran 
di SMA. Sementara itu, tingkat epistemik adalah kemampuan mentransformasi 
pengetahuan dalam bahasa Inggris.  

 
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Bahasa Asing atau Bahasa 

Kedua 
Kesuksesan belajar bahasa asing atau bahasa kedua tidak bisa dipisahkan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada bagian berikut ini akan 
dibahas beberapa faktor yang mempunyai peranan dalam belajar bahasa asing 
atau bahasa kedua. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan kedalam faktor 
kognitif, affektif, dan sosial. Hanya kelompok faktor pertama dan kedua  akan 
dibahas dalam  panduan teknis karena kedua kelompok faktor ini dapat 
diinterfensi lewat pembelajaran yang diadakan oleh guru. Berikut adalah 
rangkuman tentang faktor-faktor tersebut seperti yang dijelaskan oleh Brown 
(1987). 

Faktor kognitif mencakup proses, tipe belajar (learning style), dan strategi 
belajar dan faktor afektif mencakup self-esteem, anxiety, risk taking, dan motivasi.  

Proses bersifat universal atau  terjadi pada semua orang, dan ini dapat dilihat 
pada fenomena transfer, interference, dan overgeneralization. Transfer mengacu 
pada kecenderungan seseorang membawa keterampilan atau pengetahuan yang 
didapatkan pada proses belajar sebelumnya. Dalam konteks belajar bahasa Inggris 
sebagai bahasa asing atau  bahasa kedua,  seorang pembelajar pemula cenderung 
menggunakan sistim bahasa ibu ketika menggunakan bahasa Inggris. Misalnya, 
suara /d/ dikenal dalam sistim suara Bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, 
tetapi dalam bahasa Indonesia suara ini tidak  muncul pada akhir ujaran. Oleh 
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karena itu, siswa Indonesia pembelajar pemula cenderung melafalkan /faIn/ bukan 
/faInd/ untuk kata find. Proses ini disebut negative transfer karena menimbulkan 
persoalan belajar, dan oleh karena itu jenis proses ini disebut interference. 
Transfer yang diasumsikan tidak menimbulkan persoalan belajar disebut positive 
transfer.  

Overgeneralization muncul ketika kesalahan terjadi karena siswa membuat 
generalisasi dari hasil observasi terhadap kejadian-kejadian kebahasaan tertentu  
secara berlebihan. Sebagai contoh, karena pengalaman belajarnya seorang siswa 
menyimpulkan bahwa bentuk past tense kata kerja bahasa Inggris selalu berpola 
bentuk awal ditambah dengan +ed. Kesimpulan ini akan menimbulkan kesalahan 
ketika siswa tersebut menggunakan kata kerja yang menjadi perkecualian seperti 
kata kerja cut, put, come, see, dan lainnya.  

Kelompok kedua dari faktor kognitif  adalah gaya belajar atau learning 
style. Gagne (1965) mengidentifikasi delapan jenis gaya belajar dan kesemuanya 
terlibat dalam proses belajar bahasa asing atau kedua. Kedelapan gaya belajar 
tersebut adalah signal learning, stimulus-response learning, chaining, verbal 
association, multiple discrimination, concept learning, principle learning dan 
problem solving.       

Faktor kognitif yang ketiga adalah strategi belajar. Ini mengacu pada kondisi 
bagaimana pembelajar bahasa mencari jalan untuk memecahkan persoalan yang 
dihadapi ketika belajar sehingga mereka menjadi pembelajar yang berhasil. 
Pembelajar yang sukses mempunyai strategi tertentu yang membuat mereka 
berhasil menguasai bahasa asing yang mereka pelajari. Strategi-atrategi ini dapat 
dijadikan acuan ketika seseorang ingin menjadi pembelajar bahasa asing yang 
berhasil. Rubin (1975) mengidentifikasi ciri-ciri pembelajar bahasa yang berhasil, 
yaitu: 

1. mau menebak dan menjadi penebak yang baik 
2. mempunyai dorongan kuat untuk berkomunikasi 
3. tidak melindungi egonya (uninhibited) 
4. memperhatikan  bentuk 
5. mencari kesempatan untuk mempraktikan bahasa yang sedang 

dipelajari. 
6. memonitor bahasanya sendiri dan bahasa orang lain 
7. memperhatikan makna 
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Faktor afektif mempunyai  pengaruh kepada pembelajaran bahasa Inggris. 
Rasa percaya diri (self-esteem), rasa khawatir (anxiety), keberanian mengambil 
risiko (risk taking), dan motivasi (motivation) adalah beberapa contoh dari faktor 
afektif. Secara teoritis, ketika seorang pembelajar merasa tidak mampu menguasai 
bahasa Inggris, maka ada kecenderungan dia akan merasa khawatir, resah, cemas, 
tidak nyaman  dalam proses belajarnya. Demikian sebaliknya,  apabila seorang 
siswa merasa khawatir,  resah, gugup, tidak nyaman secara psikologis,  maka rasa 
percaya dirinya menjadi  rendah. Apabila rasa percaya diri rendah pembelajar 
yang bersangkutan bersikap tidak berani mengambil risiko, tidak berani membuat 
kesalahan dengan segala konsekuensinya. Padahal, dalam belajar bahasa asing,  
membuat kesalahan  merupakan bagian dari proses belajar alamiah.  

Faktor motivasi pembelajar  memegang penting dalam proses pembejaran 
anak. Motivasi dibagi menjadi dua kelompok dasar yaitu motivasi internal dan 
motivasi eksternal. Seseorang belajar bahasa Inggris secara serius karena dia 
menganggap bahwa belajar bahasa asing tersebut memberi kepuasaan tersendiri. 
Sebaliknya, seseorang dapat menjadi termotivasi karena faktor-faktor di luar 
pembelajar. Seorang karyawan dapat secara serius belajar bahasa Inggris karena 
ada semacam harapan apabila kemampuan bahasa Inggrisnya membaik ada 
kemungkinan dia akan dipromosikan ke posisi yang lebih baik. 

   
F. Implikasi pada Pembelajaran. 

Pengertian tentang  kompetensi komunikatif, bahasa, literasi, dan faktor-
faktor kognitif maupun afektif di atas mempunyai implikasi  pada pembelajaran 
bahasa Inggris.  

Pertama,  proses pembelajaran bahasa Inggris  harus berorientasi pada 
kompetensi komunikatif. Untuk itu, sekolah harus mengevaluasi apakah dokumen 
KTSP, silabus, RPP sudah berorientasi secara maksimal pada kompetensi 
komunikatif. Langkah ini sangat perlu karena dokumen-dokumen tersebut 
menjadi panduan penyelengaraan pembelajaran bahasa Inggris bagi guru bahasa 
Inggris. Standar kompetensi dan kompetensi dasar pada KTSP sekolah  biasanya 
sudah sinkron dengan difinisi kompetensi komunikatif karena mereka 
dikembangkan secara nasional. Ketidaksinkronan sering ditemukan pada 
indikator-indikator dan langkah-langkah pembelajaran yang dijabarkan dari 
standar kompetensi dan kompetensi dasar. Masih sering sekali tidak ditemukan 
dalam RPP kegiatan pembelajaran yang komunikatif.  
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Kegiatan komunikatif adalah kegiatan pembelajaran yang menyerupai 
komunikasi yang sebenarnya. Menurut Widowson dalam Canale dan Swan (1983) 
komunikasi mempunyai sejumlah ciri, dan beberapa diantaranya yang dapat 
diaplikasikan ke kegiatan pembelajaran di ruang kelas seperti (1) komunikasi 
adalah interaksi sosial, (2) komunikasi mempunyai tujuan atau alasan,  (3) 
komunikasi melibatkan penggunaan bahasa yang otentik, dan (5) komunikasi 
mempunyai hasil  dan  kesuksesan komunikasi dinilai berdasarkan apakah hasil 
sudah dicapai. Pada tataran pembelajaran bahasa lisan, teknik pembelajaran yang 
menyerupai komunikasi diantaranya adalah main peran, simulasi, permainan.    

Pada tataran bahasa lisan,  Widowson (1978) mengklasifikasikan kegiatan 
pembelajaran menjadi pre-communicative activities dan communicative activities. 
Lebih lanjut pre-communicative activities dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
structural activities dan quasi-communicative activities, sedangkan 
communicative activities dibagi menjadi functional communicative activities dan 
social interaction activities.   

Sebagai ilustrasi dapat dijabarkan di sini bagaimana guru mengajarkan  
tatabahasa. Ketika mengajar tatabahasa bahasa Inggris, guru harus menyadari 
bahwa tujuan utama mengajar tatabahasa adalah bukan hanya siswa menguasai 
aturan-aturan tatabahasa (usage), tetapi bagaimana aturan-aturan tersebut 
digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya (use). Pembelajaran tatabahasa 
dapat diintegrasikan kedalam pembelajaran jenis teks pada tahap ”Building 
Knowledge of the Field” (BKOF) dan ”Modeling” (M). Pada kedua tahapan besar 
tersebut  dapat diselenggarakan kegiatan-kegiatan pre-komunikatif yang sifatnya 
mekanistis untuk memfasilitasi siswa mengusai bentuk atau aturan kebahasaan. 
Pada langkah Joint Construction dan Independent Construction siswa dapat 
melakuan kegiatan komunikatif untuk mempraktikan bagaimana aturan-aturan 
tatabahasa yang sudah dipelajari digunakan dalam kegiatan komunikasi.  

 Dengan sedikit modifikasi teknik EGRA dapat juga digunakan untuk 
tujuan ini.  EGRA adalah singkatan yang menggambarkan langkah-langkah 
pembelajaran tatabahasa, Exposure, Generalization, Reinforcement, dan 
Application.  Exposure adalah memaparkan materi ajar dam konteks. 
Generalization adalah menyimpulkan pola gramatikal yang dilakukan oleh siswa, 
dan reinforcement adalah pemberian latihan untuk menguatkan simpulan tersebut.  
Tiga teknik tersebut  dapat dilakukan dalam  BKOF dan Modelling. Mereka 
digunakan untuk menangani aturan kebahasaan yang dipelajari, sedangkan  
application sebagai teknik yang memfasilitasi siswa menggunakan aturan 
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kebahasaan yang dipelajari, dan teknik ini dapat dilakukan di Independent dan  
Joint Construction. Kegiatan komunikatif dapat digunakan dalam application.    

Karena kekurangpahaman terhadap pendekatan pembelajaran bahasa 
Inggris berbasis teks, banyak guru menganggap bahwa pembelajaran tatabahasa 
atau  grammar -termasuk di dalamnya pronunciation dan intonation- tidak perlu 
ditangani secara serius. Anggapan ini salah karena seperti diterangkan di muka 
kompetensi komunikatif harus ditunjang oleh kompetensi linguistik. Pentingnya 
kompetensi linguistik juga terlihat pada kata ”secara akurat” dalam kompetensi 
dasar yang tertulis pada KTSP. 

Implikasi kedua, guru bahasa Inggris harus mampu menggugah motivasi 
siswa, merangsang pertumbuhan rasa percaya diri, dan keberanian mengambil 
risiko. Banyak sekali literatur menyebutkan bahwa motivasi belajar siswa  
mempunyai peran sangat penting dalam menentukan kesuksesan pembelajaran 
bahasa tersebut. Penumbuhan motivasi siswa dapat dilakukan dengan berbagai 
teknik pembelajaran. Secara teoritis, kegiatan komunikatif mampu menggugah 
motivasi siswa karena kegiatan komunikatif memberi alasan riil kepada siswa 
mengapa mereka melakukan kegiatan pembelajaran tertentu. Pemilihan teks 
bacaan yang temanya sesuai dengan minat siswa dan yang memuat  informasi 
baru didalamnya secara teoritis juga akan meningkatan motivasi mereka untuk 
membaca teks tersebut dan mendiskusikannya. Sebagai contoh, tema hollywood 
adalah tema bacaan yang sesuai dengan minat siswa. Biasanya “hollywood” oleh 
kebanyakan siswa, dihubungkan  dengan bintang film, kehidupan mewah, 
penganugerahan piala, skandal cinta, dll. Akan tetapi, apabila  informasi di 
dalamnya  tidak ada sesuatu yang baru, teks dengan tema tersebut  kurang  
meningkatkan motivasi siswa. Motivasi siswa untuk membaca akan bertambah 
apabila terdapat  informasi baru di dalamnya. Dengan tema yang sama,  siswa 
akan lebih termotivasi apabila  guru memilih teks bacaan yang membahas, 
umpamanya, ”Homeless teenagers in Hollywood” atau “The poorest person in 
Hollywood” . Informasi tersebut mungkin belum atau tidak pernah dibayangkan 
oleh siswa sebelumnya.  

Jeremy Harmer (1991) menyebutkan empat sumber motivasi siswa belajar 
bahasa Inggris,  dan dua diantaranya adalah guru dan metodologi mengajar,  
selain masyarakat dan orang-orang yang dekat dengan siswa seperti orang tua dan 
saudara. Seorang siswa yang merasa bosan dan tidak mampu belajar bahasa 
Inggris dengan baik dapat mendapatkan gairah baru setelah mendapatkan guru 
barunya yang dapat meyakinkan dia bahwa bahasa Inggris bukanlah mata 
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pelajaran yang harus ditakuti.  Kegiatan pembelajaran yang bermakna dan 
menyenangkan siswa yang digunakan guru dapat meningkatkan motivasi siswa 
materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dapat menungkatkan 
motivasi siswa untuk belajar karena mereka melihat manfaat yang nyata dari 
usaha mereka untuk mempelajari bahasa Inggris.        

Untuk mengakomodasi keberagaman gaya belajar bahasa asing, guru 
bahasa Inggris disarankan menggunakan berbagai teknik pembelajaran untuk 
semaksimal mungkin mengakomodasi berbagai gaya belajar yang dimiliki siswa. 
Dalam hal ini, guru harus mengarahkan dan menyadarkan siswanya bahwa jika 
mereka ingin berhasil, mereka tidak dapat hanya menggantungkan dengan apa 
yang didapatkan di ruang kelas. Mereka harus aktif mencari cara-cara yang dirasa 
nyaman untuk memecahkan persoalan dengan bahasa Inggrisnya. Guru perlu 
mendiskusikan dengan siswa strategi pembelajar yang sukses sebagai acuan siswa 
dalam mencari caranya sendiri. Pada waktu tertentu, guru dapat meminta 
beberapa siswa yang dianggap sebagai pembelajar sukses untuk berbagi success 
story tentang kiat dan strategi-strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa Inggris mereka.  
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III.  PRAKONDISI YANG HARUS DIPENUHI 

 
Ada beberapa kondisi yang harus dibangun dan dipelihara oleh sekolah  agar 

dapat menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif  sehingga siswa 
dapat berkomunikasi dalam bahasa tersebut.  

  
A. Kultur Sekolah 

Kultur sekolah adalah seperangkat norma atau nilai yang secara bersama-
sama diyakini kebenarannya oleh dan menjadi dasar bagi warga sekolah dalam 
bertindak. Norma-norma atau nilai-nilai apa yang akan dikembangkan sekolah 
harus ditentukan sebagai hasil musyawarah perwakilan warga sekolah yang 
kemudian disosialisasikan keseluruh warga sekolah. 

Pada lingkup kelas dan terkait dengan guru,  kultur yang dibutuhkan untuk 
mengembangkan mutu pembelajaran bahasa Inggris yang berorientasi pada 
kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris diantaranya adalah 
mencintai profesi,  menghargai siswa sebagai individu yang mampu mencapai 
kesuksesan. Sebaliknya, bagi siswa, kultur yang dibutuhkan adalah mencintai  
budaya kerja keras,  keyakinan bahwa “practice makes perfect”,  dan “never give 
up”. 

 
B. Lingkungan Kebahasaan 

Selain kultur, aspek lain  yang memiliki andil dan peran besar dalam 
keberhasilan pengajaran bahasa adalah lingkungan kebahasaan. Lingkungan 
kebahasaan di sini diartikan sebagai situasi atau tempat yang memungkinan siswa 
melakukan komunikasi menggunakan bahasa asing yang dipelajarinya (Dubin dan 
Olhstain, 1985: 7). Lingkungan ini tidak hanya mencakup ruang kelas tetapi juga 
lingkungan di luar kelas (Ellis, 1999: 214). 

Lingkungan kebahasaan di dalam kelas dan di luar kelas tidak tercipta 
dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan dengan sadar dan sengaja. Di 
dalam ruang kelas guru sebagai manager kelas dapat mengelola kegiatan 
komunikatif lewat kegaiatan pembelajaran untuk menciptakan situasi-situasi  
sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi. Di luar kelas 
sekolah dapat menciptakan lingkungan kebahasaan lewat kegiatan-kegiatan 
ekstrakurikuler. Kegiatan semacam ini harus didesain sedemikian rupa sehingga 
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siswa dapat memperoleh kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris 
semaksimal mungkin.  

Biasanya siswa tidak selalu termotivasi ketika mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler. Oleh karena itu, agar siswa termotivasi untuk mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuuler, salah satu pendekatan yang dapat dipakai dalam 
penyelenggaraan ekstrakurikuler adalah pendekatan kebermaknaan. 
Ekstrakurikuler yang bermakna adalah kegiatan yang dapat menunjukkan alasan 
riil mengapa siswa harus mengikutinya. Pendekatan yang lain adalah fun-
creating, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang menimbulkan rasa senang. 

 
C. Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumberdaya manusia (SDM), terutama guru, merupakan kunci 
kesuksesan penyelenggaraan proses pembelajaran bahasa Inggris yang 
berorientasi pada kemampuan berkomunikasi. Idealnya, guru yang 
menyelenggarakan pembelajaran seperti itu adalah guru yang mempunyai 
kompetensi komunikatif dan pedagogis yang memadai. Oleh karena itu, sekolah 
seyogianya mempunyai peta kompetensi guru-guru bahasa Inggrisnya yang dapat 
digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka 
meningkatkan dan memelihara kompetensi guru agar mereka dapat 
menyelenggarakan  pembelajaran secara efektif.  

Peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan dengan beberapa teknik 
seperti in-house training, atau pengiriman ke studi lanjut seperti S2 di dalam atau 
di luar negeri - kalau memang sekolah mempunyai cukup dana. Apabila in-house 
training yang dipilih, desainya harus memungkinkan adanya pendampingan 
kepada guru di kelas sampai guru dianggap mampu menjalankan pembelajaran 
secara mandiri. Salah satu kelemahan pelatihan guru bahasa Inggris selama ini 
adalah tidak diadakannya pendampingan kepada guru sehingga tidak bisa 
menjamin bahwa materi-materi yang dilatihkan betul-betul diaplikasikan dalam 
pembelajaran di kelas.   

      
D. Kerjasama Pihak Terkait 

Mitra Kerja merupakan rekan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu 
pembelajaran bahasa Inggris di RSBI dengan mengembangkan prinsip saling 
menguntungkan di kedua belah pihak yakni  RSBI dan lembaga lain. Mitra Kerja 
dapat berupa perorangan, lembaga, institusi baik pemerintah maupun swasta di 
dalam negeri maupun luar negeri. 
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Tujuan dijalinnya mitra kerja adalah untuk mendapatkan sudut pandang 
yang berbeda dalam menangani suatu permasalahan. Dengan dua cara pandang 
yang berbeda  diharapkan  terdapat titik temu yang positif untuk bersinergi 
sehingga terjadi pembaharuan, perbaikan, percepatan dan pada gilirannya 
peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah sekolah RSBI. 
 Secara umum  mitra kerja dapat di bagi menjadi beberapa kelompok.  
1. Perguruan Tinggi,  
2. Lembaga/institusi non Perguruan Tinggi, 
3. Sekolah Mitra (sister school). 

 
1. Mitra dengan Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta bisa dijadikan mitra kerja 
dalam kaitannya dengan pengembangan kurikululum dan peningkatan kualitas 
SDM.  Kurikulum khususnya silabus pembelajaran Bahasa Inggris menduduki 
peran yang  sangat vital karena menjadi guidelines arah pembelajaran Bahasa 
Inggris. Silabus inilah yang akan digunakan sekolah bersama dengan Perguruan 
Tinggi mitra dalam meningkatkan SDM dalam hal ini guru-guru Bahasa Inggris. 

Peran utama Perguruan Tinggi Mitra tersebut berperan sebagai outsourcer 
untuk menunjang pembelajaran. Agar lebih efektif, peran outsourcer Perguruan 
Tinggi lebih ditekankan pada fungsi konsultatif sehingga tidak harus masuk 
kelas dalam pembelajaran. Apabila terpakasa masuk ke dalam kelas,  tidak 
dianjurkan untuk mengajar melainkan sebagai pendamping guru mata pelajaran 
karena perannya lebih pada mengamati, memonitor dan mengevaluasi proses 
pebelajaran di kelas.  

Kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama Perguruan Tinggi Mitra antara 
lain:  

1. pelatihan metodologi pembelajaran, 
2. peer teaching, 
3. pelatihan Bahasa Inggris untuk Pembelajaran (English for 

Instructional Purposes atau English Language Teaching Across 
Curriculum), 

4. pelatihan TOEFL/TOEIC, 
5. pengembangan materi ajar, 
6. pengembangan evaluasi, 
7. pembuatan media pembelajaran, 
8. pelatihan e-learning. 
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Demi kemudahan dan kelancaran komunikasi dan pelaksanaan program 

kegiatan disarankan untuk  mencari mitra Perguruan Tinggi yang terdekat 
dengan sekolah dan mempunyai reputasi yang sudah diakui oleh masyarakat. 
Perguruan Tinggi atau fakultas/jurusan yang menjadi mitra harus mendapatkan 
akrediatsi A dari BAN Perguruan Tinggi. Reputasi ini menjadi penting sekali 
artinya karena sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas sekolah RSBI untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat /stakeholder sekolah. 

 
2. Mitra dengan Lembaga/Institusi non Perguruan Tinggi 

Bermitra dengan lembaga diluar  perguruan tinggi lebih spesifik sifatnya 
karena lembaga tersebut mempunyai line of business yang berbeda-beda. 
Kerjsama yang diadakan bergantung pada tingkat kebutuhan sekolah yang 
kesemuanya bermuara pada peningkatan mutu pembelajan Bahasa Inggris.  

Serupa dengan mitra dari Perguruan Tinggi, peran utama lembaga-
lembaga tersebut tersebut bertindak sebagai outsourcer untuk menunjang 
pembelajaran. Kegiatan yang  bisa dilaksanakan bersama lembaga tersebut 
antara lain:  

1. pelatihan General English, 
2. pelatihan Bahasa Inggris untuk Pembelajaran (English for 

Instructional Purposes atau English Language Teaching Across 
Curriculum), 

3. pelatihan TOEFL/TOEIC, 
4. pembuatan media pembelajaran, 
5. pelatihan penggunaan media baru, 
6. test TOEIC untuk siswa. 
Beberapa lembaga yang bisa digandeng sebagai mitra tanpa banyak 

mengeluarkan biaya, antara lain; AMINEF (The American Indonesian Exchange 
Foundation), sebuah lembaga nirlaba dari Amerika Serikat yang berkedudukan 
di Jakarta dan English First (EF) Indonesia. 

 AMINEF ini menawarkan program bantuan guru pendamping Bahasa 
Inggris (English Teaching Assistant /ETA) bagi sekolah yang memenuhi syarat 
sesuai dengan standar lembaga tersebut selama 1 tahun secara gratis. Sekolah 
hanya diwajibkan menyediakan akomodasi selama guru ETA mengajar di 
sekolah tersebut dan bisa diperpanjang 1 tahun berikutnya sesuai dengan 
permintaan sekolah dan persyaratan AMINEF. Banyak sekolah RSBI yang 
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sudah mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan AMINEF untuk bantuan 
guru native speaker tersebut. Untuk lengkapnya silakan buka websitenya di 
www.aminef.org.  

English First Indonesia, lembaga pendidikan Bahasa Inggris yang berpusat 
di Jakarta dan banyak cabangnya di kota-kota besar, memberikan test setingkat 
TOEIC yang disebut SLEP (Second Language English Proficiency) secara 
cuma-cuma untuk siswa SMA. Sekolah hanya menyediakan tempat test dan 
perlengkapan misalnya tape recorder untuk test listeningnya. 

 
3. Sekolah Mitra 

 Berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf 
Internasional (RSBI) 2009, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan mutu 
secara menyeluruh dan berkesinambungan suatu RSBI diwajibkan mempunyai 
sekurang-kurangnya satu sekolah mitra (sister school) di luar negeri sebagai 
benchmark pengembangan sekolah agar mempunyai kualitas yang setaraf 
dengan sekolah bertaraf internasional atau sekolah di negara-negara maju.  

Pada Tahap Pengembangan (3 tahun pertama) suatu RSBI seyogianya 
sudah melakukan rintisan kemitraan dengan sekolah sejenis di luar negeri. Pada 
tahap ini sudah dimulai memilih mitra yang sesuai, kemudian berkomunikasi 
membicarakan penjajagan program kerjasama yang memungkinkan untuk 
dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.  

Pada Tahap Pemberdayaan/Konsolidasi (2 tahun berikutnya) sekolah 
sudah harus merealisasikan program kemitraan dengan sekolah mitra baik 
dalam rangka penngembangan  kurikulum dan  proses pembelajaran maupun 
SDM. Pada tahap ini sudah dilakukan MOU (Memorandum of Understanding) 
atau MOA (Memorandum of Agreeement). 

Pada  Tahap Mandiri (mulai tahun ke-6) sekolah sudah mandiri menjadi 
SMA bertaraf Internasional sehingga sekurang-kurangnya sejajar dengan 
sekolah mitra dalam kurikulum, kulitas pembelajaran, penilain hasil belajar, dan 
kualitas SDMnya. Kerjasam sudah dilakukan rutin misalnya dengan pertukaran 
bahan ajar, alat evaluasi, pertukaran guru / siswa dsb. 

Untuk menunjang keberhasilan program tersebut, sekolah harus bisa 
mencari dan menemukan sekolah mitra yang sesuai dengan situasi dan kondisi 
sekolah serta didasari dengan prinsip-pinsip kerjasama yang saling 
menguntungkan. Maka dari itu sekolah harus selektif memilih dan menentukan 
sekolah mitra yang memenihi kriteria. 
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Sekolah mitra yang digariskan oleh Direktorat haruslah memenuhi salah 
satu kriteria berikut: 
1. Merupakan salah satu negara OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development). Daftar negara OECD lihat pada lampiran.  
2. Merupakan kelompok negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 

tertentu dalam bidang pendidikan meskipun tidak masuk dalam kelompok 
negara OECD.  

Penjalinan mitra, meskipun dapat dilakukan langsung dengan pihak 
sekolah mitra, disarankan dilakukan melalui Dinas Pendidikan tingkat 
kota/provinsi masing-masing apabila kota/kabupaten/provinsi tesebut sudah 
mempunyai jalinan kerjasama dengan kota/provinsi di negara OECD. Sebagai 
contoh, provinsi Jawa Tengah mempunyai sister province Queensland, 
Australia sehingga hampir semua RSBI angkatan pertama di provinsi ini sudah 
menjalin kerjasama dengan salah satu sekolah di Queensland berkat bantuan 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.  

Komunikasi sebelum dan selama menjalin kerjasama dengan sekolah 
mitra harus terjalin secara baik dan teratur. Artinya sebelum kerjasama terjalin 
sudah ada komunikasi pendahuluan baik lewat email maupun telepon sebagai 
penjajagan kemungkinan kerjasama. Sekolah harus membicarakan bentuk 
kerjasama apa saja yang mungkin dilakukan  dengan terperinci agar ketika kita 
melakukan pertemuan dalam situasi formal untuk penanda tanganan nota 
kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) ataupun MoA 
(Memorandum of Agreement) semua bentuk kerjasama sudah dipersiapkan 
dengan cermat dan teliti. 
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IV.  PERENCANAAN 
 

Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris sangat tergantung pada perencanaan 
yang terarah dan terukur. Untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai sekolah atau guru 
selayaknya mengadakan perencanaan dengan baik dalam rangka mencapai sasaran yang 
sudah dirumuskan. Pertama,  yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan, indikator 
dan target yang ingin dicapai. Setelah itu, sekolah dan guru bahasa Inggris harus 
merencanakan penyesuaian KTSP dengan perangkat-perangkatnya, dan kegiatan 
ekstrakurikuler. 

     
A. Tujuan, Indikator dan Target 

Tujuan peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran bahasa Inggris adalah  
menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk 
berkomunikasi baik lisan atau lewat tulisan. Target utamanya meningkatnya 
kompetensi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris yang 
berorientasi pada kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik 
lisan atau lewat tulisan. Berikut ini adalah indikator-indikatornya:  
1. Meningkatnya kompetensi guru bahasa Inggris dalam menerapkan strategi 

pembelajaran  bahasa Inggris yang komunikatif.    

2. Meningkatnya kompetensi guru bahasa Inggris dalam  pemanfaatan perangkat 

teknologi informasi dan  komunikasi melalui penggunaan media digital (digital 

dictionary, digital encyclopedia, video, animasi pembelajaran). 

3. Meningkatnya kompetensi guru bahasa Inggris dalam  pemanfaatan internet untuk 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan menulis bagi siswa melalui situs 

jejaring sosial (facebook, twitter), blog, email, VoIP (Voice over Internet 

Protocol) dan messanger dalam bahasa Inggris untuk membangun interaksi 

global. 

4. Meningkatnya kompetensi bahasa Inggris siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

(diskusi, debat, temu wicara dan pidato) dengan  menggunakan pengantar bahasa 

Inggris dalam mengembangkan interaksi yang bertaraf internasional. 

 
 
B.  Pengembangan  Kurikulum, Silabus dan RPP 
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Dalam rangka memenuhi target SNP + X dari aspek isi dan proses,  RSBI  

harus mengembangkan kurikulum yang sesuai.  KTSP yang telah disusun harus 

diperkaya dengan mengacu pada kurikulum salah satu atau lebih negara anggota  

OECD atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu di bidang 

pendidikan. Pengayaan bisa dilakukan dengan cara adopsi, memasukkan materi-

materi yang belum ada di KTSP, atau adaptasi, yaitu menyesuaikan materi KTSP 

dengan kurikulum negara-negara tersebut.  

Sejauh telah dikembangkan berdasarkan standar nasional isi dan proses  

dengan benar,  KTSP mata pelajaran Bahasa Inggris tidak berbeda jauh dengan 

kurikulum di negara lain yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua 

ataupun bahasa asing misalnya Singapore dan Jepang. Perbedaannya  lebih pada 

kedalaman materi ajar, metodologi dan sistim evaluasi yang digunakan. Oleh karena 

itu,  yang paling esensial dikembangkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

adalah silabus mata pelajaran Bahasa Inggris agar kedalaman materi, metode dan 

sistim evaluasi yang dikembangkan dapat setaraf dengan yang digunakan di negara 

maju lainnya. 

 

1.  Pengembangan silabus 

Pada dasarnya pengembangan silabus untuk memenuhi SNP + X 

dilakukan dengan langkah langkah seperti di bawah ini. 

a. Mempelajari Kurikulum acuan dari aspek isi dan proses pembelajarannya.  

b. Mentransfer isi Kurikulum acuan menjadi daftar SK dan KD. 

c. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah ada dengan 

membandingkannya dengan SK dan KD Kurikulum acuan (salah satu atau 

lebih negara anggota OECD). 

d. Menandai SK dan KD yang diadaptasi atau diadopsi  

e. Membuat daftar  SK dan KD yang  baru untuk dimasukkan kedalam silabus.  

f. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi  

g. Mengidentifikasi materi pembelajaran 
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h. Mengembangkan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan pentahapan 

belajar (Taksonomi Bloom) 

i. Menentukan jenis penilaian  

j. Menentukan alokasi waktu 

k. Menentukan sumber belajar 

 
                        

Analisis
SI/SK-KD

Materi Pokok / 
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Sumber BelajarPenilaian

Alokasi WaktuIndikatorIndikator

MEKANISME PENGEMBANGAN SILABUS

 
 

          Gambar 3 
Bagan di atas menunjukkan bahwa perumusan indikator pencapaian 

kompetensi menentukan ketepatan komponen-komponen lainnya. Oleh karena 

ketepatan perumusan indikator sangat esensial, bagian selanjutnya menjelaskan 

hal-hal penting terkait dengan indikator: 

 

2.  Pengertian indikator 

Berikut adalah beberapa hal terkait pengertian indikator yang perlu 

dipahami guru: 

a. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai 

oleh perubahan perilaku yang dapat diukur/diobservasi yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

b. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua) 
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c. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi 

d. Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja 

dalam KD maupun SK 

e. Prinsip pengembangan indikator adalah Urgensi, Kontinuitas, Relevansi, dan 

Kontekstual 

f. Keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda, prilaku, dan 

lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, 

berpikir, dan bertindak secara konsisten. 

 

3.  Acuan pengembangan indikator 

Berikut juga disebutkan hal-hal yang dapat dijadikan acuan bagi guru 

ketika merumuskan indikator:  

a. Gunakan kata kerja operasional (KKO).  Indikator dimulai dari tingkatan 

berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari 

konkrit ke abstrak (bukan sebaliknya); 

b. Dapat mempertimbangkan konsep tingkatan berpikir kognitif Taxonomi 

Bloom (C1 s.d. C6) atau hasil revisi Anderson & Krathwohl, 2001; 

c. Urutan KKO indikator mengikuti tahapan aluran berpikir berdasar tingkat 

kesukaran; 

d. Kata kerja operasional dalam indikator harus dapat diukur; 

 
Contoh pengembangan indikator  berdasarkan tingkatan berfikir kognitif 

Taksonomi Bloom 
 

Tingkatan Definisi Contoh Kata kunci Indikator / Contoh Persoalan 
Pengetahuan 
(ingatan)  

Dapat mengingat istilah, 
fakta, prosedur, 
keterhubungan, konsep 
(tingkat yang paling rendah)  

Mendaftar, label, nama 
garis besar, meniru, 
menetapkan, 
menggambarkan  

Siswa mendaftar nama dan 
karakter cerita. 
Daftarlah nama-nama dari 
karakter utama dalam cerita itu ! 
 

Pemahaman  Mengerti maksud materi 
yang dipelajari, dapat 
menafsirkan, menyatakan 
kembali dalam kata-kata 
sendiri (satu langkah di atas 

Jelaskan, tafsirkan, 
nyatakan kembali, 
terjemahkan, uraikan 
dengan kata-kata sendiri, 
merangkum  

Siswa menjelaskan ide cerita. 
 
Apa ide utama dari cerita itu ?  
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mengingat pengetahuan)  

Aplikasi  Menggunakan materi yang 
dipelajari, hubungan dengan 
dunia nyata  

Perlihatkan, manipulasikan, 
operasikan, mengubah, 
menggunakan, 
menghasilkan  

Siswa menghasilkan cerita baru 
seperti contoh. 
Tulis sebuah cerita baru 
karanganmu sendiri  

Analisis  Mengerti tentang beberapa 
komponen bagian dari 
sesuatu dan dapat 
mengkategorikan unsur-
unsur melalui cara-cara yang 
bijaksana dan bagaimana 
mengelompokannya dengan 
tepat  
 

Membagi, membedakan, 
mengkategorikan, 
mengklasifikasikan, 
menguraikan  

Siswa menguraikan cerita 
Uraikan cerita itu dalam 
beberapa bagian, lukiskan 
bagaimana hubungan mereka ?  

Sintesis  Mengkombinasikan 
pengetahuan, konsep-
konsep dan pengertian yang 
terpisah ke dalam suatu 
kesatuan dan bacaan utuh.  

Mengkombinasikan, 
menghubungkan, 
mengkategorikan, 
menyusun kembali, 
memprediksi 

Siswa memprediksikan sesuatu 
berdasarkan teks. 
Melalui cerita itu, tentang ikan 
paus, apa yang kamu 
perkirakan tentang populasi 
ikan paus di bumi pada waktu 
yang akan datang ? 
  

Evaluasi  Dapat mempertimbangkan 
nilai atau kepatutan dengan 
mengaplikasikan criteria 
yang tepat dalam suatu cara 
yang logis  

Menilai, menghargai, 
mengembangkan, 
membenarkan, 
menggantungkan  

Siswa menilai cerita yang 
disajikan. 
Apakah ini suatu cerita yang 
baik menurut opinimu ? 
Mengapa ?  
 

 
 

4.  Rencana Pengelolaan Pembelajaran (RPP) 

Jeremy Harmer (1991) mengatakan bahwa guru yang baik adalah mereka 

yang memikirkan dengan hati-hati apa yang akan mereka lakukan di kelas dan 

merencanakan bagaimana mereka mengelola proses pembelajaran. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa penyusunan RPP sangatlah penting bagi guru, dan bahkan 

kualitas seorang guru dapat ditunjukkan dari RPP yang ia buat. Rencana 

pembelajaran dapat diibaratkan sebagai peta bagi pengembara; ia menjadi 

panduan bagi perjalanannya. Oleh karena itu, guru bahasa Inggris harus 

memahami dengan baik bagaimana menyusun RPP.  

     Lebih lanjut Jeremy Harmer mengatakan bahwa ada tiga elemen 

penting dalam setiap rencana pembelajaran (berbicara), apapun format dan materi 
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yang diajarkan, yaitu “Engage”, “Study”, dan “Activate”. Yang pertama adalah 

membuat siswa tertarik apa yang akan diajarkan guru dan menikmati kegiatan 

yang mereka lakukan. Apabila siswa menikmati apa yang mereka lakukan, 

mereka akan belajar lebih baik. Yang ke dua, haruslah ada sesuatu yang siswa 

pelajari, yang menjadi fokus pelajaran. Fokus ini dapat berupa komponen bahasa 

seperti tatabahasa, pelafalan, kosakata atau lainnya yang sejenis. Yang terakhir 

“activate” mengacu pada usaha guru untuk memberikan kesempatan atau kegiatan 

kepada siswa menggunakan bahasa yang mereka pelajari.  

Senada dengan Jeremy Harmer, Edward Arnold (1985)  menyarankan tiga 

tahap kegiatan besar dalam pembelajaran speaking, yaitu Presentation, Practice, 

dan Production. Tahap pertama digunakan guru untuk,  pertama, menyadarkan 

siswa mengapa mereka harus belajar apa yang akan diajarkan guru dan kedua, 

memperkenalkan komponen kebahasaan (grammar, vocabulary, pronunciation) 

beserta maknanya. Tahap kedua digunakan guru untuk memberi siswa 

semaksimal mungkin kegiatan terkontrol dan kontekstual (controlled and 

contextualized activities) untuk melatih komponen kebahasaan agar siswa 

mempunyai rasa percaya diri ketika melakukan kegiatan pembelajaran pada tahap 

berikutnya. Kegiatan tahap terakhir digunakan guru untuk memberikan 

kesempatan pada siswa menggunakan apa yang dipelajari dalam kegiatan 

komunikatif, kegiatan yang menyerupai komunikasi sebenarnya.            

RPP mata pelajaran bahasa Inggris untuk RSBI harus dikembangkan 

berdasarkan silabus yang sudah diadaptasikan dan atau diadopsikan dengan satu 

atau lebih negara anggota OECD.  Secara ringkas langkah-langkah 

mengembangkan RPP dapat dilakukan seperti berikut:  

a. Tuliskan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi 

target capaian RPP. 

b. Rumuskan indikator-indikator dengan benar yang menunjukkan ketercapaian 

SK dan KD tersebut 

c. Kembangkan tujuan pembelajaran dengan jelas dan terperinci. 

d. Tentukan materi ajar sesuai dengan indikator-indikator yang sudah 

dirumuskan. Materi ajar harus otentik. Apabila  materi ajar berujud dialog, 
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dialog tersebut haruslah menggunakan ungkapan-ungkapan yang betul-betul 

digunakan dalam komunikasi sebenarnya. Apabila materi ajar berupa teks 

tulis, teks tersebut haruslah teks yang betul-betul digunakan dalam 

komunikasi sebenarnya. Materi ajar dibuat bervariasi: tulis, lisan, dan video 

untuk menumbuhkan minat siswa.  

e. Kembangkan dari tiap indikator langkah-langkah pembelajaran yang terkait 

f. Tulis langkah-langkah pembelajaran tersebut  beserta perencanaan waktunya. 

Kelompokkan langkah-langkah pembelajaran menjadi 4 tahap: Building 

Knowledge of the Field (BKOF), Modeling, Joint Construction, dan 

Independent Construction. 

g. Upayakan mengintegrasikan minimal dua keterampilan bahasa ke dalam 

langkah-langkah pembelajaran di tiap tahap 

h. Tentukan dan tulis media yang akan digunakan. Media dapat bervariasi sesuai 

kebutuhan dari realia sampai yang bersifat digital yang dapat diunduh dari 

internet atau diambil dari esiklopedia digital seperti Encarta 

i. Persiapkan Anticipatory Set yang merupakan media/alat atau apapun yang 

dapat membangkitkan minat siswa tentang materi yang akan diajarkan, 

misalnya games, quizes, jokes,  riddles, demonstrations, dan funny videos. 

j. Pastikan bahwa  setiap indikator sudah dijabarkan ke dalam langkah 

pembelajaran secara kualitatif dan kuantitatif. 

k. Deskripsikan kegiatan dan latihan berdasarkan pentahapan belajar dan tingkat 

kesulitan. 

l. Selalu kembangkan kegiatan kelompok (pair/group work) dalam setiap 

aktivitas pembelajaran. 

m. Persiapkan waktu yang cukup untuk latihan mandiri (independent practice). 

n. Selalu sediakan waktu untuk evaluasi (assesment) sebelum pelajaran berakhir. 

o. Upayakan persiapan adaptasi bagi siswa berkemampuan rendah dan siswa 

yang diperkirakan akan mengalami masalah kesulitan belajar. 

p. Kaitkan materi pelajaran yang dibahas dengan materi atau pelajaran lain untuk 

meningkatkan kebermanfaatan materi tersebut dalam kehidupan. 
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q. Tutup atau akhiri pelajaran dengan selalu memberikan pekerjaan rumah 

(assignment) sebagai penguatan atas materi yang baru saja diajarkan. 

r. RPP yang baik disusun dengan langkah-langkah pembelajaran yang membuat 

siswa dapat melakukan komunikasi. Semakin banyak kegiatan komunikatif 

yang ada dalam RPP, akan memberi lebih banyak kesempatan bagi siswa 

untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris.    

 

Contoh RPP bisa dilihat pada lampiran. 

 

C. Pengembangan Materi Ajar 

Secara umum materi ajar harus tertulis di dalam KTSP yang dikembangkan 

lebih rinci pada silabus. Akan tetapi untuk meningkatkan proses pembelajarannya 

materi ajar tersebut harus dikembangkan lebih luas lagi agar tujuan untuk membantu 

siswa melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris semakin terakomodasi. 

Beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Dalam setiap penyajian satu materi diusahakan mencakup 4 ketrampilan 

berbahasa, yaitu  Listening, Speaking, Reading, dan Writing. 

2. Komponen kebahasaan, seperti Grammar, dan Vocabulary diajarkan untuk 

mendukung ketrampilan berbahasa. 

3. Tingkat kesulitan mulai yang paling mudah sampai paling sulit disesuaikan 

dengan perkembangan siswa. 

 

        Contoh pengembangan materi ajar 

 
Kompetensi Dasar Materi Pengembangan Materi 

 
5.1. Responding meaning in formal and 
informal transactional dialogue (to get 
things done) and interpersonal dialogue 
(to have social relation ) by using various 
kind of simple oral language accurately, 
smoothly and acceptably in daily life 
context ,involving performance of 
introduction, greeting/parting agreeing an 
offer/ invitation, accepting a promise, and 
canceling a promise in  daily life context 

    
    Agreeing an  
    offer/invitation 

Example: 
A: Come to my party. 
B: Thanks for the invitation. 
 

 
Agreeing an offer in a 
restaurant (speaking) 
Agreeing a business offer 
(Reading) 
Agreeing an invitation through 
mail (Writing) 
Agreeing an invitation on the 
phone (Listening, Speaking) 
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5.2 Responding meaning and rhetorical 
step of essay written text accurately, 
smoothly and acceptably in daily life 
context and accessing knowledge in 
recount, narrative, and procedure text. 
 

 
  Recount  text 

 

 
Listening to a friend’s letter 
(Litening) 
Writing a letter to a media 
(Writing) 
Unforgettable experience  
(Reading) 
Reporting a true story 
(Speaking) 
 

 
 
D. Pengembangan Media Pembelajaran 

Dasar pemikiran penggunaan media dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

adalah membantu menjelaskan konsep, arti kata, struktur kalimat, maupun makna 

bacaan.  Disamping itu media juga memotivasi siswa untuk memahami topik satu 

materi, merangsang imajinasi dan membangkitkan antusiasme belajar mereka. 

Berikut adalah contoh media yang mungkin belum tersedia di ruang kelas dan 

bisa dpersiapakan guru dan fungsinya dalam pembelajaran. 

 

1.  Gambar dan image  

Guru menggunakan gambar dan grafik – digambar sendiri, maupun hasil 

fotokopi - untuk memudahkan pemahaman. Gambar bisa dalam bentuk 

flashcards, gambar dinding, cue cards, foto, ilustrasi. Teknologi modern 

memungkinkan mengunduh (download) berbagai gambar dari internet. Gambar-

gambar tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai contoh berikut. 

Flashcards, cue cards bisa dignakan untuk grammar/pronunciation drills. 

Foto dan berbagai gambar besar untuk melatih speaking melalui communication 

games. Semua jenis gambar dapat digunakan untuk mempermudah vocabulary, 

ornamention dan prediction khususnya pada reading atau listening. Gambar juga 

sangat memotivasi diskusi pada semua language skills. 

 

2.  Pernik-pernik 
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Berbagai potongan yang dimaksud dapat berupa foto keluarga, surat, botol 

plastik bekas, guntingan iklan, kayu kayu kecil berbagai bentuk dan sebagainya. 

Guru dapat mengupayakan sendiri untuk mendapatkan barang-barang tersebut 

atau menyuruh siswa untuk membawanya dari rumah masing-masing. 

 Benda-benda seperti buah dan mainan plastic/karet dapat berfungsi 

sebagai realia untuk menjelaskan vocabulary. Telepon mainan dapat digunakan 

untuk menstimulasi percakapan telepon. Language cards (kartu kata) dan poster 

dapat digunakan untuk aktivitas matching, dan sentence building.  

 

3.  Komputer 

 Komputer yang dilengkapi dengan perangkat multimedia sangat banyak 

membantu guru dalam pembelajaran. Keunggulan media ini adalah 

kemampuannya untuk menghadirkan gambar dan suara (audio visual) sekaligus 

yang memberikan daya tarik tersendiri bagi siswa. Didukung dengan 

perkembangan software yang semakin canggih media ini sangat memudahkan 

guru untuk memberikan tugas dan latihan yang bervariasi. Beberapa contoh 

fungsi komputer yang dapat dimanfaatkan guru antara lain: 

a. Referensi: Komputer yang sudah dilengkapi akses internet merupakan sumber 

referensi yang tak terbatas di dunia maya. Dengan memanfaatkan search 

engine (mesin pencari) yang ada, Google contohnya, banyak ditemukan situs-

situs yang menyediakan berbagai sumber belajar yang dapat diunduh 

(download) secara gatis. Apabila akses internet belum tersedia guru bisa 

memanfaatkan CD-ROM ensiklopedia populer seperti Microsoft Encarta, 

Grollier, dan sebagainya.  

b. Software pembelajaran: Banyak software untuk pembelajaran Bahasa 

Inggris mulai dari Dictionary (Longman, Oxford, Websters), Grammar, 

Listening, Vocabulary (Tell Me More, DeAgostini) sampai dengan software 

pembuat soal (Hot Potato, Quiz Maker, Test Maker) yang akan memudahkan 

guru menjelaskan arti kata dengan model ucapan yang bisa didengar, 

mengajarkan struktur kalimat, melatih kemampuan listening maupun 

pembuatan soal berbasis web yang sangat menarik dan interaktif.  
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c. E-mail: Fasilitas email memungkinkan guru dan siswa saling berkomunikasi 

sehingga siswa dapat mengirim tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan guru 

dapat mengoreksinya termasuk memberi masukan perbaikan (feedback). 

Dengan email pula dapat dibuat suatu komunitas kelas sampai sekolah untuk 

berbagi ide tentang sekolah dan pembelajaran. 

d. Websites: Website, disamping fungsinya untuk mengunduh dan 

mempublikasikan informasi, sangat berpotensi untuk mengembangkan e-

learning di sekolah. E-learning yang dikembangkan dengan baik akan 

memungkinkan terciptanya kelas virtual sehingga pembelajaran dapat 

dilakukan dimana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Tugas dapat dikerjakan 

di kelas maupun di luar kelas tanpa harus selalu menunggu keberadaan guru. 

Dengan demikian independent learning dapat tercipta.  

e. Presentation; Salah satu fungsi komputer yang paling sederhana adalah media 

presentasi baik berupa teks, gambar mapun video. Dengan Powerpoint guru 

dapat mengemas presentasi pembelajaran menjadi lebih mudah dan menarik. 

Presentasi video tentang materi-materi pembelajaran banyak tersedia di 

internet misalnya di www.youtube.com. 

 

E.  Pengembangan Alat Evaluasi 

Kualitas alat evaluasi harus terus dikembangkan dan ditingkatkan agar 

validitas dan reliabilitasnya semakin baik. Untuk memenuhi tujuan tersebut alat 

evaluasi harus mengacu pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang tertulis di KTSP. 

Hubungan antara SK/KD, materi dan penilaian dapat digambarkan sebagai 

berikut; 
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KOMPETENSI

SK/KD 
Menggambarkan  

kompetensi yang ingin  
dicapai. 

Materi  
pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi 

Bentuk soal harus  
sesuai dengan kompetensi  

yang dituntut pada SKL 

 
              Gambar 4 
 

Berikut adalah langkah-langkah penyusunan evaluasi dan contoh tes 

1. Penentuan tujuan tes, 

2. Penyusunan kisi-kisi tes, 

3. Penulisan soal, 

4. Penelaahan soal  (validasi soal), 

5. Perakitan soal menjadi perangkat tes, 

6. Uji coba soal termasuk analisisnya, 

7. Bank Soal 

8. Penyajian tes kepada siswa 

9. Skoring (pemeriksaan jawaban siswa) 
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Contoh stimulus berbentuk gambar orang  
 
Kompetensi yang diuji : Menulis paragraf pendek sesuai dengan panduan. 
Indikator : Disajikan tiga buah gambar orang yang berbeda dengan 2 paragraf yang 
menerangkan/menggambarkan 2 dari 3 gambar yang diberikan, siswa dapat memberikan deskripsi 
tentang gambar yang ke-3. 
Contoh Soal : 
What are their names? 
 

                           
 
Mr. Smith is wearing a white shirt. His hat is black  
and his tie is white. He’s carrying a black umbrella 
is his right hand. His shoes are black. 
 
Mr. Jones is wearing a white shirt. He’s wearing 
glasses. His tie is black and he’s carrying a bag. He 
isn’t carrying an umbrella. His shoes are black. 
 
Now write about Mr. Thomas : 
 
Kunci : 
Mr. Thomas is wearing a white shirt. He is wearing glasses. His tie is black and he’s carrying a black 
umbrella in his right hand. His shoes are white. 

 
F. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler 
 

1.  Indikator dan Target  

Kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Inggris dilaksanakan untuk mendukung 

keberhasilan pembelajaran Bahasa Ingris secara umum. Mengacu pada profil 
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akhir lulusan RSBI yang tercantum dalam buku panduan RSBI 2009, salah satu 

targetnya adalah menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan lancar 

dan berterima dalam Bahasa Inggris.  

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang harus dicapai, yaitu: 

a. siswa dapat menggunakan Bahasa Inggris untuk berkomunikasi lisan dengan 

lancar dalam kegiatan sehari-hari, 

b. siswa dapat mempresentasikan gagasan dan pendapat dengan menggunakan 

Bahasa Inggris dengan lancar dalam pembelajaran di dalam kelas.  

Indikator pencapaian target tersebut merupakan  keterampilan / 

kompetensi siswa yang diharapkan dikuasai secara setahap demi setahap. Secara 

ringkas rumusan indikator dapat diuraikan seperti di bawah ini; 

a. Siswa memperkenalkan jatidiri dan keluarganya dengan lancar, 

b. Siswa menceritakan kegiatan sehari-harinya dengan grammatika yang benar, 

c. Siswa menceritakan pengalaman masa lalu, sekarang dan yang akan 

dialaminya dengan gramatika yang benar, 

d. Siswa mendiskripsikan sesuatu misalnya keluarga, benda, tempat dsb., 

e. Siswa mendefinisikan dan menjelaskan konsep atau fenomena dengan logis,  

f. Siswa bertanya dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang 

biasa dilakukan 

g. Siswa berdiskusi tentang suatu topik dengan pendapat yang dapat diterima, 

h. Siswa melakukan presentasi dengan lancar dan runtut, 

i. Siswa merespon ucapan-ucapan yang dilakukan oleh penutur asli (native 

speaker). 

  

2.  Program Kegiatan  

Beberapa program kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan 

untuk mendukung peningkatan pembelajaran Bahasa Ingggris antara lain: 

a. English Conversation 

b. TOEIC/TOEFL 

c. Drama 

d. Debate  
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e. English Day 

f. English Competition 

 

a.  English conversation 

English Coversation dilakukan seminggu sekali dengan materi 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi. Grammar boleh 

diajarkan tetapi semua bentuk  latihan (exercises) harus difokuskan pada 

kegiatan berbicara (speaking). Pengajar atau tutor kegiatan ini adalah guru 

Bahasa Inggris di sekolah masing-masing atau tutor dari lembaga lain 

(outsourcer). Alokasi waktu kurang lebih 90 menit untuk 1 kali 

pertemuan. 

Kendala yang sering terjadi pada kegiatan ini adalah waktu yang 

sangat terbatas  sehingga tidak memungkinkan semua siswa mendapat 

kesempatan berlatih di depan kelas. Salah satu cara mengatasi kendala 

tersebut adalah dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, 

masing-masing 4 siswa. Dengan cara demikian mereka akan berlatih 

dalam kelompok sebelum maju ke depan kelas. 

 

b.  TOEIC/TOEFL 

TOEIC/TOEFL dilakukan seminggu sekali dengan materi  untuk 

mengembangkan kemampuan Listening dan Reading. Pengajar atau tutor 

kegiatan ini adalah guru Bahasa Inggris di sekolah masing-masing atau 

tutor dari lembaga lain (outsourcer). Alokasi waktu kurang lebih 90 menit 

untuk 1 kali pertemuan.  

Kendala yang sering terjadi adalah tingkat kebosanan siswa yang 

tinggi karena materi kegiatan cenderung monoton. Salah satu cara 

mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan banyak variasi 

kegiatan untuk mendukung kegiatan inti. 

 

c.  Drama 
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Drama dilakukan seminggu sekali, materi drama sebaiknya 

diusahakan agar mendukung pengembangan 4 kemampuan berbahasa, 

yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Pengajar atau tutor 

kegiatan ini adalah guru Bahasa Inggris di sekolah masing-masing atau 

tutor dari lembaga lain (outsourcer). Alokasi waktu kurang lebih 90 menit 

untuk 1 kali pertemuan. 

 Kendala yang sering terjadi adalah siswa akan banyak 

menghabiskan waktu dalam berlatih sehingga waktu normal 90 menit 

tidak akan cukup. Efeknya keasyikan mereka berlatih sering mengganggu 

jam-jam belajar mereka untuk mata pelajaran lain. Salah satu cara untuk 

mengatasinya adalah dengan membagi satu drama ke dalam beberapa 

pertemuan. Dengan cara demikian mereka akan berlatih bersama 

kelompok di luar jam reguler. 

d.  Debate 

Debate dilakukan seminggu sekali dengan materi untuk 

mengembangkan kemampuan listening dan speaking. Pengajar atau tutor 

kegiatan ini adalah guru Bahasa Inggris di sekolah masing-masing atau 

tutor dari lembaga lain (outsourcer). Alokasi waktu kurang lebih 90 menit 

untuk 1 kali pertemuan atau menyesuaikan kebutuhan. Bila ada event 

perlombaan debat frekuensi latihan dapat ditambah. 

Kendala yang sering terjadi adalah jumlah peminat kegiatan ini. 

Biasanya siswa yang berminat pada kegiatan debat tidak banyak karena 

debat mempersyaratkan kemampuan berbicara serta keluasan wacana 

pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas membaca buku atau 

referensi lainnya. Kendala ini dapat diatasi dengan cara menvariasi 

aktivitas debat, yaitu mengidentifikasi kegiatan inti dalam debat; mulai 

hanya sekedar betanya jawab, mengemukakan ide, mempresentasikan dan 

akhiranya melakukan kegiatan debat.   
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e.  English Day 

English Day dilakukan seminggu sekali untuk mengembangkan 

kemampuan speaking. Pada saat English Day dilaksanakan sumua warga 

sekolah harus menggunakan Bahasa Ingggris untuk berkomunikasi. 

Kegiatan ini tidak membutuhkan tenaga pengajar. Yang diperlukan 

terutama adalah komitmen semua warga sekolah untuk bersungguh-

sungguh mendukung pelaksanaan kegiatan ini untuk meraih hasil yang 

maksimal. . 

Kendala yang utama adalah perasaan kurang percaya diri untuk 

mulai berbicara karena takut salah atau takut tidak dapat menjawab kalau 

ditanya. Untuk mengatasinya sebagai langkah awal dapat dicoba 

menggunakan hari Jumat yang merupakan hari belajar pendek. 

 

f. English Competition 

 English Competition merupakan kegiatan lomba maupun festival 

yang dapat menciptakan suasana kompetitif dalam menggunakan Bahasa 

Inggris. Apabila kegiatan ini dapat diadakan dengan secara reguler setiap 

tahun, maka siswa akan selalu siap berlatih dan menggnakan Bahasa Inggris 

untuk berkomunkasi dalam kegiatan sehari-hari.  

 Beberapa lomba yang dapat diadakan antara lain story telling, 

presentation, debate, speech, quiz, spelling bee, love letter writing, dan 

sebagainya. Untuk menunjang agar semua kegiatan tersebut berjalan lancar 

jadwal harus disusun dengan memperhatikan semua kepentingan baik guru 

maupun siswa sehingga tidak saling mengganggu dan menghambat kegiatan 

mereka. Jadwal yang tidak tersusun dengan baik akan berakibat tidak 

berjalannya kegiatan. Hal yang lebih buruk lagi adalah memberikan  beban 

yang berlebihan sehingga mengakibatkan keletihan. 

Untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan lancar 

koordinator ekstrakurikuler harus mengecek kembali hal-hal berikut: 
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a. Sarana pendukung yang diperlukan, misalnya sound system, komputer, 

LCD proyektor, tape recorder, kaset,  dan spidol, harus sudah tersedia 

dan berfungsi dengan baik. 

b. Ruang tersedia dan tidak dipergunakan oleh kegiatan lain. 

c. Jadwal kegiatan sudah tersusun sedetil mungkin. 

d. Daftar hadir guru/pelatih dan peserta tersedia. 

e. Materi/foto kopi bila diperlukan tersedia 
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V.  PELAKSANAAN 
 
 

A. Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

 Sesudah RPP dipersiapkan dengan baik langkah selajutnya adalah pelaksanaan 

pembelajaran dikelas. Perlu ditekankan lagi bahwa fokus pembelajaran diarahkan untuk 

mengembangkan kompetensi komunikatif seperti telah ditulis pada bagian sebelumnya. 

Untuk menunjang hal tersebut, ada dua hal penting yang dibahas dalam pengelolaan 

pembelajaran di kelas, yaitu mekanisme pembelajaran dan disiplin kelas. 

 

1. Mekanisme pembelajaran 

 Pesiapakan logistik kelas harian dengan rutin. Logistik kelas seperti daftar 

kehadiran, jurnal pembelajaran pribadi, pekerjaan rumah, harus selalu siap agar guru 

dapat memonitor kehadiran dan kemajuan siswa.  

Adakan test penjajagan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai pada pertemuan 

perdana. Ini sangat direkomendasikan untuk memetakan sejauh mana siswa telah 

menguasai materi yang akan diajarkan di kelas. Hasil pemetaan ini akan bermanfaat 

untuk mengidentintifikasi kebutuhan siswa sehingga guru dapat memilah materi-materi 

yang  harus dijelaskan, diperkaya, ditugaskan, dan diproyek-tugaskan. 

  Jelaskan dengan singkat keterampilan apa yang akan siswa dapatkan setelah 

mempelajari suatu materi (soft skill). Secara psikologis siswa akan lebih termotivasi 

apabila mereka  mengetahui manfaat belajar dan dengan ketrampilan yang diperoleh 

tersebut mereka dapat  menerapkannya dalam kehidupan (life skill). 

 Disainlah kelas/tempat duduk agar memudahkan semua siswa berpindah tempat 

duduk atau melakukan aktivitas pergerakan lainnya sesuai tuntutan materi ajar. Dengan 

demikian, siswa dapat beraktivitas dengan nyaman dan leluasa di dalam kelas tanpa 

saling menggagu.  

 Atur agar perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain berjalan dengan lancar 

dan nyaman. Sebagai contoh pembelajaran Reading dengan materi teks narative dibuka 

dengan menonton potongan film the Titanic. Adakan tanya jawab sebentar seputar film 
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Titanic tersebut sebagai upaya membangun wacana pengetahuan (Building Knowledge of 

the Field). Kemudian dilanjutkan dengan membahas contoh text Titanic (Modelling).   

 Desain aktivitas siswa dalam kelompok (Joint Construction) sebelum siswa 

mengerjakan aktivitas individual (Individual Construction). Situasi ini akan mendorong 

siswa bekerjasama dan berbagi ide dalam memecahkan masalah.  

 Koreksi sendiri (self check) dan koreksi dengan teman (peer check) dalam setiap 

tugas. Belajar dari kesalahan sendiri dan kesalahan orang lain adalah ide aktivitas 

tersebut sehingga mereka akan saling berkolaborasi. 

 Terangkan setiap tahap aktivitas dengan singkat dan jelas. Hal ini akan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu karena setiap aktivitas akan dikerjakan 

siswa dengan cepat sesuai dengan instruksi.  

 Usahakan agar perhatian siswa selalu terfokus pada tugas. Dengan demikian, 

siswa dapat tuntas mengerjakan tugas sehingga apa yang secara teori dikenal dengan 

istilah mastery learning atau belajar tuntas akan terlaksana dengan cepat dan memberi 

hasil yang nyata. 

 Berikan tanggung jawab kepada siswa dalam memilih dan menentukan sendiri 

strategi untuk mengerjakan proyek dan tugas individual. Dengan kebebasan seperti ini 

siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajar (learning style) yang paling tepat sesuai 

dengan ciri dan karakteristik masing-masisng. 

 Pasanglah agenda harian kelas di papan atau board. Dengan agenda tersebut siswa 

selalu diingatkan kegiatan harian yang akan mereka kerjakan. 

 Pamerkan hasil karya siswa sebagai hiasan kelas. Karya siswa baik individual 

maupun proyek yang dipamerkan merupakan bentuk pengakuan atau’acknowledgement’ 

dan penghargaan sehingga memotivasi mereka untuk berkarya lebih kreatif. 

 

2. Disiplin kelas 

 Disiplin kelas dikembangkan dalam kerangka membangun kultur kelas atau class 

culture yang dapat mendorong siswa berperilaku positif untuk menjadi pembelajar 

Bahasa Inggris yang berhasil. Beberapa hal berikut dapat dilakukan guru di kelas,  

 Bersikaplah proaktif bukan reaktif. Guru yang proaktif akan lebih mampu 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dibandingkan dengan guru yang reaktif.  
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 Buatlah peraturan dan konvensi bersama dan pasanglah di kelas. Tujuan peraturan 

dan konvensi adalah untuk mengingatkan siswa tentang hal-hal yang seharusnya dan 

tidak seharusnya dilakukan. 

 Terapkan sistem ’rewards’. Rewards berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas 

keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas dan akan memotivasi siswa untuk terus 

mengembangkan potensinya. 

 Tekankan bahwa ’manner’ berperan penting dalam pembelajaran.’Manner’ yang 

terjaga dengan baik  akan mengontrol siswa untuk tidak berbuat yang tidak sepantasnya 

sehingga domain kognitif dan afektif harus berjalan beriringan. Tekankan juga bahwa 

perilaku individu maupun kelas akan berdampak pada perilaku sekolah. 

 Terapkan sistem hukuman dengan wajar dan adil. Setiap pelanggaran harus diberi 

hukuman yang harus disertai dengan alasan yang dapat diterima.  

 

B. Tugas Terstruktur  

 Tugas terstruktur diberikan di luar jam pembelajaran dan porsinya tidak lebih dari 

60% dari total jam tatap muka di kelas. Tugas juga harus didesain sedemikian rupa agar 

dapat mengakomodasikan keterampilan utama berbahasa (the main language skills) dan 

juga keterampilan pendukung berbahasa, yaitu misalnya Grammar, dan Vocabulary. 

 Tugas terstruktur bertujuan untuk memberikan penguatan dan pengayaan bagi 

siswa terhadap materi yang baru diajarkan. Tugas-tugas tersebut dapat dikerjakan secara 

individual maupun kelompok bergantung pada beban yang diberikan.    

 Beberapa tugas yang mendukung materi pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Listening : Mendengarkan berita dari siaran televisi program CNN dan membuat 

reviewnya (C2). Membuat laporan berdasarkan berita kecelakaan yang disiarkan 

melalui program radio BBC news service (C 5). Mengomentari isi lagu  ”We are 

not alone” (C6). 

2. Speaking :  Memperagakan peran menjadi pemandu acara atau host dalam acara 

TV ‘Who wants to be a millionaire’ (C3),  dan bermain peran atau role play (C1-

C6). berbicara dengan petugas pemadam kebakaran di telepon (C3). 

3. Reading : Mencari informasi yang penting dari sebuah berita di koran berbahasa 

Inggris, misalnya “Jakarta Post” (C1-C2), membuat rangkuman ringkas atau 
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outline dari sebuah teks naskah pidato (C4), menganalisis sebuah cerita pendek 

berdasarkan generic structure-nya (C5). 

4. Writing: Menulis biografi keluarga (C3),  menulis review dari sebuah film yang 

berjudul “Transformers” (C-6),  

5. Grammar : Mengerjakan tugas online di Internet (C1-C3), melaporkan hasil  

interview di TV dengan Reported Speech (C3). 

6. Vocabulary : mendaftar kata-kata dalam lagu ”Heal the World”  dan menjelaskan 

artinya (C2), mengelompokkan kata ke dalam Noun, Verb, Adjective, Adverb dari 

sebuah artikel tentang gardening, housing, forestry, husbandary dsb, dan jelaskan 

artinya. (C5) 

(Catatan: C1 sampai dengan C6 adalah tahapan belajar berdasarkan Taksonomi 

Bloom. Lihat Lampiran). 

 

C. Tugas Tidak Terstruktur  

 Tugas tidak terstruktur diberikan di luar jam pembelajaran dan dapat diselesaikan 

dalam rentang waktu misalnya 1 semester. Tugas juga harus didesain sedemikian rupa 

agar dapat mengakomodasikan ketrampilan utama berbahasa (main language skills) dan 

ketrampilan pendukung berbahasa, yaitu antara lain Grammar, Vocabulary. 

 Tugas tidak terstruktur bertujuan untuk memberikan penguatan dan pengayaan 

bagi siswa terhadap beberapa materi yang diajarkan dalam setengah atau satu semester. 

Tugas-tugas tersebut sebaiknya dikerjakan secara kelompok (class project) karena lebih 

menekankan aspek kreativitas, dan kolaborasi,  serta bersifat fun-creating dan 

entertaining.   

 Beberapa contoh tugas tidak terstruktur yang mendukung materi pembelajaran 

bahasa Inggris adalah: 

1. Drama tentang legenda  untuk materi Narrative, 

2. Membuat news letter untuk materi News Item 

3. Membuat videoclip untuk materi Report atau Descriptive, Explanation 

4. Debat untuk materi Discussion, Explanation, Hortatory Exposition, 

Expressing Opinion, serta Arguing 

5. Membuat laporan atau summary untuk materi reading text 
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6. Membuat presentasi powerpoint untuk berbagai materi.  

7. Membuat brosur tentang tempat wisata atau cara kerja suatu mesin untuk 

materi Descriptive, Procedure, Advertisement. 

8. Menulis ulasan atau review bebarapa movie berbabagi genre untuk materi 

Reading text. 

9. Membuat News Video untuk materi News Item. 

10. Membuat katalog/brosur tentang  inovasi baru yang belum pernah ada dan 

menjelaskan keunggulannya untuk materi Explanation, Descriptive, 

Procedure. 

 

Semua jenis tugas tersebut di atas juga didesain untuk mengembangkan ranah belajar 

sesuai dengan Bloom Taxonomy, dari C1 sampai dengan C6. 

 
D. Evaluasi 

 Pada dasarnya evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

materi pembelajaran yang diajarkan guru dapat diserap oleh siswa, dan hambatan apa 

yang mungkin dialami siswa dalam menyerap materi pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk test, observasi, dan penugasan baik secara 

individu maupun kelompok.  

 

1. Test 

 Test secara umum dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun sekarang bentuk test 

juga sudah tersedia dalam bentuk on line di internet. Bebarapa hal yang harus 

dipersiapkan untuk test tertulis adalah soal test dan  lembar jawab.  Untuk test listening 

harus dipersiapkan perlengkapan audio seperti, kaset, CD/DVD, tape recoreder, CD 

player, maupun computer multimedia. Sedangkan on line test dapat dikerjakan pada 

website yang sudah ditetapkan dengan menggunakan koneksi internet.  

 

2. Observasi 

 Observasi dilakukan untuk evaluasi non-test misalnya: dialogue, presentasi di 

depan kelas, drama, speech, role play, dan berbagai aktivitas speaking lainnya. Yang 
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perlu dipersiapkan untuk observasi ini adalah lembar obervasi, dan kriteria penilaian.  

Perlu diperhatikan bahwa karena observasi ini bersifat subjektif maka untuk menghindari 

nilai bias yang tinggi kriteria penilaian harus dibuat sedetail mungkin dan diberikan  

rentang penilaian pada masing-masing kriteria. Dengan cara demikian akan memudahkan 

penilaian dan mendekati objektif. 

 

Contoh lembar observasi 

 

Date : 
 

Students’ Name :  Activities : 

Fluency Comprehension Pronunciation Vocabulary Grammar Team work Total Score 

       

       

 

 3. Penugasan  

 Penugasan yang sering diberikan kepada siswa adalah Pekerjaan Rumah (PR) 

yang bersifat individual. Untuk lebih mengoptimalkan kemampuan siswa, penugasan 

dapat diberikan dalam bentuk tugas kelompok misalnya membuat class project. 

Class project dapat dimasukkan ke berbagai materi pembelajaran Bahasa Inggris.  

Berikut adalah contoh project dan materi pembelajarannya.  

a. Comic strip, drama  untuk materi narrative 

b. News letters, wall magazine, news clip untuk materi news item 

c. Cooking demo  clip, brochure promoting new invention untuk materi  

procedure 

d. Interview,  clip untuk materi report 

e. Tourism brochure untuk materi descriptive 

f. Pamphlete,  brochure untuk materi short functional text. 

 

E. Ekstrakurikeler 

Ekstrakurikuler dilaksanakan sesudah jam pelajaran atau pada hari khusus di luar 

jam pelajaran. Karena kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan diri siswa, 
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pelaksanaanya dibuat semenarik mungkin dan menyenangkan. Dengan kata lain, learning 

for fun harus ditonjolkan dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler.  

 Beberapa hal di bawah ini perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan 

ekstrakurikuler. 

1. Formulir isian peserta 

Formulir isian peserta berupa selebaran yang memuat daftar kegiatan 

ekstrakurikuler yang harus dipilih oleh siswa. Sekolah harus membatasi jumlah 

ekstrakurikuler yang boleh diikuti siswa agar tugas perkembangan mereka dapat 

berlangsung secara optimal namun tidak mengganngu kegiatan belajar. Formulir isian 

juga harus diketahui oleh orang tua masing-masing siswa sebagai kontrol bersama oleh 

sekolah dan orang tua. 

2. Kartu ekstakurikuler 

 Kartu ekstrakurikuler digunakan sebagai alat kontrol kehadiran siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kartu ini harus ditandatangani oleh pembina sebagai 

bukti kehadiran siswa dalam kegiatan ektrakurikuler yang diikutinya.  

 

3. Daftar hadir pembina  

 Daftar hadir pembina dipergunakan untuk memonitor kehadiran pembina. 

Pembina wajib menandatangani daftar hadir setelah melakukan kegiatan karena daftar ini 

diperlukan sebagai dasar perhitungan honorarium oleh bendahara sekolah. 

 

4. Perlengkapan ekstrakurikuler 

 Hal penting yang terkait dengan perlengkapan adalah prosedur peminjaman dan 

penggunaan alat dan perlengkapan yang dipakai. Sekolah harus membuat prosedur 

operasi standar (POS) peminjaman dan penggunaan alat dan perlengkapan 

ekstrakurikuler. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan, 

kesiapan dan keberfungsian perlengkapan ekstrakurikuler. Ruang dan alat yang perlukan 

harus siap dan berfungsi pada saat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Pembina 

masing-masing ekstrakurikuler bertanggung jawab terhadap semua perlengkapan yang 

digunakan. 
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5. Koordinator ekstrakurikuler 

 Koordinator ekstrakurikuler sifatnya optional karena dapat langsung ditangani 

oleh Wakasek Kesiswaan. Tetapi bila ada petugas khusus maka sangat bermanfaat untuk 

memonitor kegiatan ekstrakurikuler setiap harinya dan memastikan  bahwa kegiatan 

ektrakurikuler dilakukan di tempat atau lapangan sesuai dengan aturan POS. 
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VI. MONITORING DAN EVALUASI 

 

 Monitoring dan evaluasi memegang peran yang sangat penting untuk memantau 

perkembangan program kegiatan. Hal-hal yang harus dipantau adalah keterlaksanaan dan 

kendala yang terjadi. Beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab dalam hal ini 

adalah (1) sejauh mana program telah berjalan, (2) kendala apa saja yang terjadi dalam 

pelaksanaannya, dan (3) apabila terjadi masalah, apa penyebabnya dan bagaimana 

pemecahan yang mungkin dilakukan. 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Petugas pelaksana 

b. Jadwal  

c. Prosedur kerja 

d. Perangkat pendukung evaluasi 

 Petugas pelakasana harus ditetapkan sebelum program berjalan sehingga 

pemantauan program dapat langsung dilakukan. Petugas pelaksana dapat berasal dari 

unsur manajemen sekolah maupun guru yang ditunjuk. 

 Jadwal disusun oleh petugas pelaksana dengan memperhatikan jadwal utama 

kegiatan. Mengingat bahwa guru yang nantinya bertugas juga harus mengajar maka 

jadwal harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat 

mengganggu proses pembelajaran. 

 Prosedur kerja merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh petugas 

pelaksana selama menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi. Aturan pelaksanaan 

tugas ini ditulis secara rinci dan jelas sebagai acuan standar dalam bentuk Prosedur 

Operasional Standar (POS). Prosedur yang harus di persiapkan misalnya:  

• pengecekan jadwal,  

• pembuatan dan penggunan format,  

• akses untuk menghubungi petugas,  

• penggunaan sarana prasarana,   

• pemecahan masalah,  

• pelaporan, dan lain-lain.  
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Prosedur kerja yang rinci dan jelas akan mempermudah pelaksanaan tugas karena setiap 

tahapan kerja dijelaskan langkah-langkahnya.  

 Perangkat pendukung dapat berupa format monitoring dan evaluasi, alat yang 

diperlukan misalnya perekam gambar dan suara,  komputer yang dapat dipergunakan, dan 

sebagainya. Semua ini harus dipersiapkan sebelumnya karena akan mendukung 

peningkatan program kegiatan secara menyeluruh. 

Contoh-contoh format dapat dilihat pada bagian lampiran. 
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VII. PENUTUP 

 

 

Sebagai penutup panduan teknis ini, beberapa hal perlu diperhatikan; 

1. Pembelajaran bahasa Inggris yang berhasil adalah pembelajaran bahasa Inggris yang 

berorientasi pada kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam 

kegiatan komunikasi, bukan kemampuan untuk berbicara tentang bahasa Inggris. 

2. Pembelajaran bahasa Inggris yang berhasil mensyaratkan perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi dan monitoring yang baik. 

3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan monitoring yang baik mensyaratkan 

adanya pemahaman yang benar tentang hakikat kemampuan komunikatif sebagai 

tujuan akhir pembelajaran bahasa Inggris, hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa 

pada umumnya dan bahasa asing pada khususnya, serta implikasinya dalam 

pembelajaran.  

4. Proses pembelajaran yang berhasil juga mensyaratkan guru untuk memahami faktor-

faktor kognitif dan afektif yang dapat berperan dalam proses pembelajaran bahasa 

Inggris. 

5. Guru harus menunjukkan kemampuan komunikatif yang memadai sehingga dia dapat  

berperan sebagai model di kelas maupun di luar kelas.   

6. Kurikulum dan perangkatnya yang disusun dan dikembangkan dengan benar akan 

memfasilitasi kesuksesan pembelajaran bahasa Inggris karena kurikulum dan 

perangkatnya pada dasarnya merupakan bagian penting dari perencanaan. 
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HALAMAN LAMPIRAN
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Lampiran 1 

Contoh RPP 
 

LESSON PLAN 
 

Subject  : English 
Topic     : Advertisement 
Focus     : Writing 

CLASS/ SEMESTER: X / 2 
DATE                        : 4thApril 2009 
PERIOD                    : 2 x 45 minutes 

 
Standard of Competence :  
Expressing meaning in written short functional text in daily life context. 
Basic Competence :  
Expressing meaning in formal and informal written short functional text 
(advertisement) in various written language accurately, smoothly, and 
acceptably in context. 
Objective :  
By the end of the class, students are able to make an advertisement based 
on a given topic and present it (developing C6) 
Outcome/Success criteria  : 

• To analyze the advertisement. 

• To practice their understanding of advertisement by writing an 
advertisement 

• To present the advertisement 

 
RESOURCE: 

• KREATIF ( Kreasi belajar siswa 
aktif), Viva pakarindo. 

• The Bridge English competence, 
Kristono, dkk. 

• www.youtube.com 

• www.4shared.com 
.  

TEACHING MEDIA : 

• Board marker 

• White board 

• Videos 

• Sheets of paper 

• LCD 
 

No Activity Time Method Resource/ Media Assessment AFL (Assesment for 
Learning) 

1. Starter (20 Minutes) 
BKOF 

• Apperception 
(showing 
commercial video 
clip ) 

 
 

10’ 
 
 
 
 

 
 
Question and  
Answer 

 
 
Class LCD 
Video and class 
LCD.  
www.youtube.com

 
 
  Observation 
 
 

 
 
What  kind of clip is it? 
 
Where can you often 
see this? 
(developing C1) 

2 Main Activities (70 
minutes) 
MODELLING 
• Explaining the 

 
 

5’ 

 
 
Question and 

 
 
Class white board 

 
 

     Observation 

 
 
What do you know about 
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material 
 
 

• Giving example of 
advertisement and 
discussing it. 

 
 
JOINT CONSTRUCTION 

• Grouping students into 
10 groups 

 

 

• Asking students to 
make an 
advertisement based 
on the situation. 

 

• Asking some students 
to write down their 
work and advertise 
their advertisement. 

 
INDEPENDENT 
CONSTRUCTION 

• Doing work 
individually, by giving 
some questions. 

 
 
 

10’ 
 
 
 
  
 

5’ 
 
 
 
 

15' 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 
 
 
 
 
15' 

Answer 
 
 
discussion 
 
 
 
 
 
written 
exercise 
 
 
 
Group work 
 
 
 
 

Role-play 
 
 
 
 
 
 
Exercise 

and Class LCD. 
 
 
Class LCD 
 
 
 
 
 
 
Student's paper 
 
 
 
 
Use  
www.4shared.com
 
 
Paper 
Marker 
Color pens 
Pictures 
 
 
 

 

Exercise sheet 

 

 
 

 

  Observation 
on 

  Students’  

   responses 

 
 
  Written  task 

 
  
Presentation 

• Idea 

• Grammar 

• Catchy words 

• Alluring 

• Attractive 

• .Checking 
students' 
pronunciation 

 
 
 
 
 
  Written task 
 

the advertisement? 
What is advertised? 
(developing C1-C2) 
Can you find the catchy 
words? … 
How to contact the 
advertiser? 
(developing C2) 
 
Make a group, each 
group consists of  4 
students  
(dev C3) 
 
Make an advertisement 
based on the picture 
given. 
(developing C5) 
 
Come forward and act 
out the advertisement  
(developing C6) 
 
 
 
 
Do these exercises 
individually based on 
your knowledge 
(developing C1-C5) 

 Plenary (5 Minutes) 

• Closing 
Developing ideas, 
creativity in virtual 
business 
 
 

 
5’ 
 
 

 
 
Question-
answer 
 
 

 
 

 
Observation 

• Life skills of 
advertising,  

• Put the 
lesson into 
practice 

 
If you set a home 
business how are you 
going to advertise it? 
(C5) 
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• Assignment 
 

• Writing 
 

Download any advertise- 
ments from the internet 
and evaluate  (C6) 

  
Significant faculty: This activity includes VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) aspects. Watching clip and pictures 
works on the students’ visual and auditory. Group work and role-play employ the students’ kinesthetic. 

  
Scoring : 
For work in group  
 Content/idea                                             : 20 
 Attractive appearance                                : 10 
 Grammatical structure                                : 10 
 Catchy words                                              : 10 
 Presentation                                               : 20 

Total maximum score of the work in pairs is     : 60 
For individual work   
 For the correct and logic answer the score is 10. 

Total maximum score of individual work is 10 x 4 = 40 
Students' score is 60 + 40 = 100 

  
………………, 3th April 2009 

Principal of SMA      English Teacher 
 

-----------------------------      ------------------------------------  
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SUMMARY OF MATERIAL 
 
 

Advertisement is a notice in a newspaper or on television of something for sale. It can be 
things or services which are advertised for public 

An advertisement (or an ad) is a public promotion or announcement of some products or 
services. It is made with purpose to persuade the readers to use the product. An ad is a thin sheet 
of information. 

 
How to make an advertisement. 

o Use short simple sentences and catchy words 
o Use the font types and sizes that are easily read. 
o Persuade or allure the readers to buy the product. 
o Tell the good side of product. 
o Give the contact address or person clearly. 

 

ADVERTISEMENT SAMPLE 
 

     SPECIAL OFFER IN APRIL      
 
  Beauty treatment on CANTIK SALON      
 
 10 professionals beauticians 
 Free consultation on beauty 

 
 

Rebonding Rp.100.000 
Creambath Rp.  50.000 
Curling      Rp. 125.000

 
CANTIK SALON 
 
Jl. Mangga, kav 2 No.5 
Semarang Ph. 024-33444545 
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WORKSHEET 
 
GROUP WORK 
 
Do these exercises in a group of four 
Situations  
1. When a headmaster wants to advertise a school, what does he have to put in his 

advertisement?  
 
 
2. When a manager of food factory wants to advertise a product, what does he have to put in his 

advertisement? 
 
 
3. When a designer wants to advertise his new dress design, what does he have to put in his 

advertisement? 
 
 
4. When a singer wants to advertise his song, what does she have to put in his advertisement? 
 
 
5. When a manager of a barber wants to advertise his barber's service, what does he have to put 

in his advertisement? 
 
 
INDIVIDUAL WORK 
 
Do this exercise individually 
Answer the following questions based on your knowledge. 
1) What do you know about advertisement? 
 
2) What is the characteristic of an advertisement? 
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3) Mention the requirements of advertisement? 
 
4) Where do people apply an advertisement? 
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KEY 
 
GROUP WORK 
1. Name of school, the excellences, It is famous for … 
2. Name of food, price, discount, ingredients,… 
3. Name of design, materials, price, contact number, … 
4. Song title, the release, road show, special event, … 
 
INDIVIDUAL WORK 
1. a notice in a newspaper or on television of something for sale 
2. interesting, persuading, attracting  
3. catchy words, easily read fonts, alluring, attracting, contact  
4. newspaper, magazines, television, etc. 
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Lampiran 2 
Tahapan Berfikir Kognitif  Berdasarkan Taksonomi Bloom 

 

Tingkatan Definisi Contoh Kata kunci Contoh Persoalan 

Pengetahuan 
(ingatan) 

C 1 
 

Dapat mengingat istilah, 
fakta, prosedur, 
keterhubungan, konsep 
(tingkat yang paling 
rendah)  

Mendaftar, label, 
nama garis besar, 
meniru, 
menetapkan, 
menggambarkan  

Daftarlah nama-nama dari 
karakter utama dalam cerita itu !  

Pemahaman 
C 2 

Mengerti maksud materi 
yang dipelajari, dapat 
menafsirkan, 
menyatakan kembali 
dalam kata-kata sendiri 
(satu langkah di atas 
mengingat pengetahuan) 

Jelaskan, tafsirkan, 
nyatakan kembali, 
terjemahkan, 
uraikan dengan 
kata-kata sendiri, 
merangkum  

Apa ide utama dari cerita itu ?  

Aplikasi 
C 3 

Menggunakan materi 
yang dipelajari, 
hubungan dengan dunia 
nyata  

Perlihatkan, 
manipulasikan, 
operasikan, 
mengubah, 
menggunakan, 
menghasilkan  

Penggunaan apa yang anda 
ketahui tentang struktur dari 
cerita yang dibaca di kelas. Tulis 
sebuah cerita baru karanganmu 
sendiri  

Analisa 
C 4 

Mengerti tentang 
beberapa komponen 
bagian dari sesuatu dan 
dapat mengkategorikan 
unsure-unsur melalui 
cara-cara yang bijaksana 
dan bagaimana 
mengelompokannya 

Membagi, 
membedakan, 
mengkategorikan, 
mengklasifikasikan, 
menguraikan  

Uraikan cerita itu dalam 
beberapa bagian, lukiskan 
bagaimana hubungan mereka ?  
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dengan tepat  

Sintesa 
C 5 

Mengkombinasikan 
pengetahuan, konsep-
konsep dan pengertian 
yang terpisah ke dalam 
suatu kesatuan dan 
bacaan utuh.  

Mengkombinasikan, 
menghubungkan, 
mengkategorikan, 
menyusun kembali  

Melalui cerita itu, tentang ikan 
paus, apa yang kamu perkirakan 
tentang populasi ikan paus di 
bumi pada waktu yang akan 
datang ?  

Evaluasi 
C 6 

Dapat 
mempertimbangkan nilai 
atau kepatutan dengan 
mengaplikasikan criteria 
yang tepat dalam suatu 
cara yang logis  

Menilai, 
menghargai, 
mengembangkan, 
membenarkan, 
menggantungkan  

Apakah ini suatu scerita yang 
baik menurut opinimu ? Mengapa 
?  
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Lampiran 3 
Tahapan Belajar  Berdasarkan Anderson & Krathwohl 

 

KATEGORI PROSES CONTOH 

Mengingat (remember) 
a. Mengenal/ identifikasi  
b. Menghafal/ telusuri  

(Memanggil pengetahuan relevan dari memori jangka panjang) 
Mengenal tanggal penting tertentu 
Menghafal tanggal penting tertentu  

Mengerti (understand) 
a. Interpretasi 
b. Eksemplifikasi 
c. Klasifikasi 
d. Merangkum 
e. Inferensi 
f. Komparasi 
g. Eksplanasi 

(Membangun makna dari pesan pembelajaran) 
Mengubah bentuk penyajian, klasifikasi, translasi 
Menemukan contoh spesifik, ilustrasi 
Mengelompokkan, mengkategorikan 
Berabstraksi, generalisasi 
Menyimpulkan, interpolasi, ekstrapolasi, prediksi 
Mengontraskan, memetakan, mencocokkan 
Membangun hubungan sebab akibat  

Menerapkan (apply) 
a. Melaksanakan 
b. Implementasi 

(Menggunakan prosedur pada situasi tertentu) 
Menerapkan suatu prosedur pada tugas umum 
Menggunakan suatu prosedur pada tugas khusus  

Menguraikan (analyze) 
a. Diferensiasi 
b. Organisasi 
c. Dekonstruksi 

(Menguraikan bagian-bagian tertentu dan menentukan hubungan-
hubungannya) 
Membedakan, memfokuskan, menyeleksi 
Memadukan, menentukan, membuat struktur 
Menetapkan bias/pandangan/nilai/perhatian  

Menilai (Evaluate) : 
a. Mencek 
b. Mengkritik 

(Membuat pertimbangan berdasarkan criteria dan standar) 
mengkoordinasikan, memonitor, menguji 
Menimbang/ mempertimbangkan  

Mencipta (create) : 
 
a. Menurunkan/ 
    berhipotesis 
b. Merencanakan 
c. Menghasilkan/   
    membangun 

(Memasang unsure-unsur untuk membentuk kesatuan yang fungsional; 
mereorganisasi bagian-bagian pola/ struktur baru) 
Mengusulkan hipotesis berdasarkan criteria 
Menyusun prosedur untuk melengkapi tugas 
Menemukan suatu produk  
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Lampiran 4 

Contoh-contoh format monitoring 

 

Petugas Monitoring:                                                  Pelaksana Kegiatan: 

HARI, 
TANGGAL 

NAMA KEGIATAN TEMUAN 

   

Catatatan/Komentar/Saran 
 

 
Petugas Monitoring                                                                       Pelaksana Kegiatan 
 
 
Nama                                                                                            Nama 
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Format rekapitulasi monitoring 
 
 
Petugas Monitoring:                                                   

 
NO 

HARI, 
TANGGAL 

NAMA KEGIATAN TEMUAN 
CATATATAN/KOMENTAR/ 

SARAN 

     

     

     

     

     

                                                                                            

                                                                                            ................., ...    Agustus 2009 
                                                                                            Petugas Monitoring 
 
 
                                                                                            Nama 
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Lampiran 5 

 

Daftar Negara Anggota OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development)



Lampiran 6 
SYLLABUS 
 

School Name :  SMA …. 
Subject :  English 
Grade :  X  
Semester :  1 

Standard of 
Competence Basic Competency Material Learning Activity Indicator Learning 

Taxonomy 
Evaluation  Time 

(minute) 
Source/ 

Equipment 
 
Listening 
1. 

Understandin
g meaning in 
transactional 
and 
interpersonal 
dialogue in 
daily life 
context. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. Responding 
meaning in formal and 
informal transactional 
dialogue (to get things 
done) and interpersonal 
dialogue (to have social 
relation ) by using 
various kind of simple 
oral language 
accurately, smoothly 
and acceptably in daily 
life context and 
involving performance 
of introduction, 
greeting/parting 
agreeing an offer/ 
invitation, accepting a 
promise, and canceling 
a promise in  daily life 
context. 
 
 
 

 
 
• Introduction, 

greeting/parting 
Example:  
A: Please to meet you! 
B: Please to meet you 
too! 
• Agreeing an 

offer/invitation 
Example: 
A: Come to my party. 
B: Thanks for the 
invitation. 

• Accepting a promise 
Example: 
A: I’ll get you the book. 
B: It’s very kind of you. 

• Breaking a promise 
Example: 
A: I’m sorry I can’t 
make it. 
B: That’s OK. We’ll do 
it some other time. 

 
 
• Listening to an 

interpersonal/transacti
onal dialogue through 
a tape classically. 

• Discussing various 
kinds of other 
performances which 
can be used in a 
dialogue which can be 
heard in pairs. 

• Discussing a response
given to a 
performance which 
can be heard in group.

 

 
 
• Identifying meaning of an 

introduction 
• Responding a greeting 
• Identifying meaning of an 

offer/invitation 
• Responding to an 

offer/invitation 
• Identifying meaning of 

accepting a promise 
• Responding meaning of 

accepting a promise 
• Identifying meaning of 

canceling a promise 
• Responding to a canceling of 

a promise 

 
 

C1 
 

C2 
 

C1 
 

C2 
 

C1 
 

C2 
 

C1 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quiz 
 

Written Test 
 
Assignment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14x45’) 
 

1x45’ 
 
 
 

2x45’ 
 
 
 
 
 

3x45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.Esllab.com
 

Video 
 

Cassette 
 

CD 
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Speaking 
3. Expressing 

meaning in 
transactional 
and 
interpersonal 
dialogue in 
daily life 
context. 

 
3.1 Expressing meaning 
in formal and informal 
transactional dialogue 
(to get things done) and 
interpersonal dialogue 
(to have social relation 
) by using various kind 
of simple oral language 
accurately, smoothly 
and acceptably in daily 
life context and 
involving performance 
of introduction, 
greeting/parting 
agreeing an offer/ 
invitation, accepting a 
promise, and canceling 
a promise. 

• Role Play in pairs 
• Doing tourist hunting 

and recording its 
dialogue 

• Using expression of 
introduction. 

• Performing interpersonal 
dialogue. 

• Using expression of an offer 
or invitation. 

• Using expression of agreeing
to an offer or invitation in a 
dialogue. 

• Using expression of 
promise. 

• Using expression of 
accepting a promise. 

• Using expression of 
canceling a promise based 
on a given situation 

 
C3 

 
C5 

 
C3 

 
C5 

 
 
 

C3 
 

C3 
 

C5 
 
 
 

 

 
Performance 

 
4x45’ 

 
 
 
 
 

2x45’ 
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Standard of 
Competence 

Basic Competency Material Learning Activity Indicator Learning 
Taxonomy 

Evaluation Time 
(minute) 

Source/ 
Equipment 

Reading 
5. Understanding 

meaning of 
written short 
functional text, 
recount, narrative 
and procedure 
simple essay in 
daily life context 
and accessing 
knowledge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Writing 
6. Expressing 

meaning in written 
short functional 
text recount, 
narrative and 
procedure simple 
essay in daily life 

 
5.2 Responding 
meaning and 
rhetorical step of 
essay written text 
accurately, smoothly 
and acceptably in 
daily life context and 
accessing knowledge 
in recount, narrative, 
and procedure text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 meaning and 
rhetorical step 
accurately, smoothly 
and acceptably in 
various king of 
written language in 
daily life context in 

 
Recount 
written text 
Past tense 
• Jim Carrey 

had a trip to 
Bunaken 

• Who went to 
Bunaken? 

• He went to 
Bunaken 
yesterday. 
Yesterday, he 
went to 
Bunaken. To 
Bunaken, he 
went 
yesterday. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Narrative 
written text 
 
Procedure 
written text 

 
• Meaningful reading 

aloud narrative text 
individually 

• Discussing various 
text aspects like text 
content and 
structure in group 

• Practicing using 
past tense to state 
event and 
imperative to state 
instruction 

• Writing draft of 
narrative, recount or 
procedure  text by 
doing chain writing 

• Correcting 
classmates to make 
the draft perfect 

• Making the draft 
perfect based on the 
correction of friend. 

 
• Identifying mean idea of a 

paragraph. 
• Identifying meaning of 

words in the text read. 
• Identifying sentence 

meaning in the text read. 
• Identifying variation of 

sentence structure in 
recount, narrative, and 
procedure text. 

• Identifying character of 
the story read. 

• Identifying the plot of the 
text read. 

• Identifying events of the 
text read. 

• Identifying rhetorical steps 
of the text. 

• Identifying communicative 
purpose of the text read. 

 
 
 
 
• Using past tense in 

expressing an event. 
• Using imperative in 

making a receipt or 
instruction. 

• Using direct and indirect 
sentence in writing 

 
C1 

 
C2 

 
 

C2 
 

C3 
 

 
 

C1 
 

C2 
 

C1 
 

C2 
 

C3 
 
 
 
 
 

C3 
 

C4 
 
 

C5 

 
Quiz 

 
Written Test 

 
Task 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Written Task 
 
 

(14 x 45’) 
2 x 45’ 

 
 
 

2 x 45’ 
 
 
 
 
 

2 x 45’ 
 
 
 
 

2 x 45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x 45’ 
 
 
 
 

2 x 45’ 

 
ESOL ONLINE 

 
English Online 

 
English K-6 

Modules 
 

Jakarta Post 
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context recount, narrative, 
and procedure text. 

narrative. 
• Producing recount text. 
• Producing narrative text. 
• Producing procedure text.  

 
C5 
C5 
C5 
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