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*Artikel ini sengaja mengambil judul “Peningkatan Motivasi Siswa Dalam Berbicara Bahasa Inggris melalui aktifitas 

diluar kelas”. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan berbicara siswa dan sekaligus 

meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran Speaking. *
 

1. PENDAHULUAN. 

Pada umumnya pengajaran Bahasa 

Inggris di sekolah-sekolah menekankan pada 

siswa untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas 

atau latihan-latihan yang ada di buku atau 

lembar kerja. Sehingga siswa akan merasa puas 

jika mereka telah mampu menyelesaikan soal-

soal baik untuk soal pilihan ganda ataupun 

menjawab pertanyaan-pertanyaan objektif 

lainnya dalam bentuk tulisan. Latihan –latihan 

seperti itu mungkin diupayakan agar nantinya 

mereka bisa memperoleh nilai bagus baik dalam 

ulangan-ulangan semester atau dalam rangka 

menghadapi ujian akhir sekolah (EBTANAS) 

yang pada kenyataannya hingga saat ini model-

model soal Ebtanas memang demikian. 

Berdasarkan kurikulum 2004 

pengajaran Bahasa Inggris menekankan pada 

empat keterampilan yakni Speaking, Writing, 

Listening dan Reading. Sehingga siswa tidak 

hanya dituntut untuk mampu menyelesaikan 

soal-soal dalam bentuk tulisan namun mereka 

harus mampu mengungkapkan pendapat-

pendapat atau alasan-alasan mereka tentang 

sesuatu hal. Jika kurikulum terdahulu hanya 

menghasilkan kemampuan Berbahasa Inggris 

pasif tidak demikian pada penekanan kurikulum 

2004 yang lebih menekankan pada kemampuan 

aktif siswa dalam berbahasa inggris. 

Namun tidaklah mudah bagi kita untuk 

dapat menghasilkan kemampuan yang 

demikian. Jika pada kemampuan berbahasa 

inggris pasif siswa merasa puas dengan 

menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam 

bentuk tulisan, tidak demikian halnya ketika 

siswa harus menyelesaikan tugas mereka dalam 

bentuk ungkapan atau lisan, dalam 

mempraktekkan dialog misalnya.siswa 

cenderung merasa frustasi, tidak percaya diri 

atau takut dan malu melakukan kesalahan 

dalam berbicara khususnya pada siswa yang 

memiliki motivasi rendah dalam pembelajaran 

speaking. 

Siswa yang telah mampu berbicara 

dalam bahasa inggris biasanya memiliki 

motivasi dan kemampuan yang sangat baik 

dalam keterampilan-keterampilan dalam 

berbahasa inggris yang lain misalnya dalam 

writing, listening ataupun reading. 

Guna menyikapi hal diatas peneliti 

meletakkan keterampilan berbicara atau 

speaking pada urutan pertama pada 

pembelajaran bahasa inggris di sekolah. Salah 

satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan 

siswa terampil dalam berbahasa inggris 

sehingga mereka mampu bersaing pada era 

globalisasi ini. Namun di sisi lain untuk 

mewujudkan keinginan tersebut peneliti 

menemukan masalah-masalah yang sangat 

komplek. 

Seperti yang telah disampaikan di awal 

bahwa motivasi merupakan modal awal untuk 

mencapai keberhasilan siswa. Peneliti melihat 

siswa SMA memiliki motivasi yang sangat 

rendah dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

khususnya dalam pembelajaran Speaking. 

Seperti halnya yang lain mereka merasa frustasi 

tidak percaya diri, malu dan takut melakukan 

kesalahan dalam menggunakan kata-kata 

ataupun ungkapan-ungkapan bahasa inggris. 

Peneliti melihat hal-hal inilah yang menjadi 

factor penyebab rendahnya motivasi mereka 

dalam pembelajaran bahasa inggris khususnya 

dalam speaking. 

Dalam metode pembelajaran di luar 

kelas ini siswa diperlakukan sebagai subyek 

pembelajaran, secara aktif melakukan praktek-



praktek berbahasa bersama teman-temannya 

pada situasi tertentu. Belajar efektif dimulai 

dari lingkungan yang berpusat pada diri siswa 

(Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2002). 

Lebih lanjut prinsip pembelajaran bahasa 

menjelaskan bahwa dalam pembelajaran 

bahasa siswa akan berhasil jika mereka diberi 

kesempatan menggunakan bahasa dengan 

melakukan berbagai kegiatan bahasa. Bila 

mereka berpartisipasi, mereka akan lebih 

mudah menguasai apa yang mereka pelajari 

(Budiono, 2001). Jadi dalam pembelajaran siswa 

harus aktif. Tanpa adanya aktifitas maka proses 

pembelajaran tidak mungkin terjadi (Sardiman, 

2001). 

Pembelajaran bahasa di luar kelas 

menjadi alternatif yang sangat memungkinkan 

untuk dapat merangsang motivasi dan aktivitas 

siswa serta pertisipasi mereka dalam proses 

belajar mengajar. Suasana yang penuh 

kegembiraan akan membawa kegembiraan pula 

dalam belajar (Quantum Teaching, Bobi de 

porter, 2000) selanjutnya dalam buku tersebut 

juga disebutkan bahwa dalam memperhatikan 

emosi siswa maka kita akan dapat 

mempercepat pembelajaran mereka. Diluar 

kelas pembelajaran bahasa inggris akan lebih 

menyenangkan sehingga mampu 

menumbuhkan emosi dan motivasi siswa yang 

pada akhirnya mereka akan senag dan gembira 

dalam belajar, bebas menentukan ide-ide 

belajar tanpa rasa tertekan seperti halnya di 

ruang kelas. Pembelajaran di luar kelas juga 

merupakan alternatif yang sangat mungkin agar 

pembelajaran bahasa inggris tidak 

membosankan. 

 

2. METODE 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Sultan 

Agung sebagai sasarannya adalah kelas X yang 

berjumlah 37 siswa. Penulis adalah guru Bahasa 

Inggris di sekolah tersebut. Sekolah tersebut 

terletak si sebuah kecamatan yang sangat 

rentan dengan munculnya berbagai masalah 

yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran siswa.  

Untuk mendapatkan refleksi awal, 

peneliti melakukan tes awal yang berbentuk 

test interview. Test awal ini dimaksudkan  untuk 

mengetahui sejauh mana siswa memiliki 

motivasi dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

khususnya speaking. Setelah mendapatkan 

gambaran awal peneliti melakukan persiapan-

persiapan penelitian antara  lain, menyusun 

rencana pengajaran sekaligus menyusun materi 

pembelajaran di luar kelas, menentukan tema 

pembelajaran , memberikan penjelasan kepada 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

diluar kelas dan sekaligus membuat instrumen 

penelitian. 

Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang menggunakan 3 

siklus sedang. Tiap siklus sedang terdiri dari 3 

siklus kecil. Setiap siklus kecil berlangsung 

selama 90 menit. 

Siklus I memiliki karakter bahwa materi 

yang diberikan kepada siswa sebagian besar 

merupakan materi SMP dan masih sederhana. 

Tujuannya adalah untuk menambahkan dan 

mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran di 

SMP, sekaligus menambahkan motivasi dan 

keberanian serta percaya diri siswa karena pada 

dasarnya materi-materi tersebut sudah 

dikenalnya sebelum siswa berada di SMA. 

Siklus II, materi ditingkatkan pada 

tingkatan yang lebih tinggi, yakni materi-materi 

SMA kelas X pada tiga bulan pertama. 

Pemberian materi ini dimaksudkan agar ada 

peningkatan motivasi siswa sekaligus 

peningkatan kecakapan berbicara bahasa 

inggris. 

Siklus III, tingkat kesulitan materinya 

hampir sama dengan siklus II. Namun demikian 

diharapkan bahwa motivasi siswa sudah 

semakin baik dalam berbicara bahasa inggris 

sekaligus siswa mamiliki kemampuan untuk 

berbicara secara aktif. 

Yang dimaksud siklus kecil adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang menyajikan satu 

tema atau topik tertentu dalam tatap muka 

yakni 90 menit (2x45 menit). Setiap siklus kecil 

terdiri dari empat tahapan yaitu; planning, 

acting, observing dan reflecting. 



Untuk mendukung validitas penelitian, 

peneliti menggunakan instrumen-instrumen 

sebagai berikut; Interview, Questionare, Field 

Notes, skala penelitian dan instrumen lain 

berupa foto-foto. Instrumen-instrumen 

tersebut dimaksudkan agar didapatkan data 

yang valid. Dibawah ini deskripsi instrumen 

yang dipakai beserta  fungsinya dalam 

penelitian ini: 

a. Interview 

Merupakan instrumen yang berisi 

seperangkat pertanyaan yang fungsinya untuk 

memperoleh data-data yang lebih spesifik. 

Dalam penelitian ini interview digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui kemampuan siswa 

dalam berbicara. 

b. Questionare 

Merupakan instrumen penelitian yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan 

aspek kelas, materi atau metode pengajaran. 

Dalam penelitian ini questionare digunakan 

untuk mengetahui kesulitan siswa mengenai 

materi yang sudah diberikan guru. 

c. Field Notes 

Merupakan lembar observasi berbentuk 

checklist yang digunakan untuk mengamati 

Kegiatan Belajar Mengajar. 

d. Skala Penilaian  

Merupakan format untuk menilai hasil 

kegiatan siswa. Masing-masing menggunakan 

prosentase. Instrumen ini digunakan sebagai 

salah satu alat untuk mengetahui kemajuan 

siswa berbicara dalam bahasa inggris. 

e. Foto 

Merupakan alat yang digunakan gambar 

kegiatan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

 Seperti yang peneliti uraikan pada awal 

bagian penelitian ini, bahwa kemampuan siswa 

SMA Sultan Agung Rogojampi-Banyuwangi amat 

rendah. Kondisi seperti ini sangat dipengaruhi 

oleh keadaan SMA Sultan Agung Rogojampi, 

yang dimana berstatus SMA swasta yang 

terletak dikota yang kecil dan mempunyai siswa 

yang berasal dari keluarga miskin dan 

lingkungan yang tidak mendukung akan 

pendidikan. 

 

Siklus Sedang I 

1. Perencanaan 

Siklus sedang I terdiri dari 3 siklus kecil, dan 

setiap siklus kecil berlangsung selama 90 menit. 

Materi yang diberikan antara lain; Greeting, 

Retell the Story (describe thing), and Dialogue. 

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: 

 

a. Greeting 

Membuat kelompok besar, menjelaskan 

kepada siswa macam-macam    greeting. 

Memberikan ungkapan-ungkapan yang 

dipakai dalam greeting, membimbing cara 

mengucapkannya dan sekaligus menjelaskan 

penggunaanya. 

Memilih tempat diluar kelas yang nyaman, 

asri agar suasana tampak enak dan rileks 

sehingga siswa tidak terlalu tegang. 

 

b. Retell the Story 

Membuat kelompok besar, menjelaskan 

aturan dan tujuan dari retell the story 

Memberikan penjelasan-penjelasan tentang 

grammer yang tepat yang harus digunakan 

dalam retell the story. 

Memilih tempat yang nyaman dan rileks 

agar dapat mengurangi ketegangan siswa. 

 

c. Dialogue 

Membuat beberapa kelompok yang dibagi 

menjadi kelompok kecil, yang terdiri dari 3 

sampai 4 siswa. 

Memberikan topik-topik yang dipakai atau 

digunakan dalam dialog. 

Memilih tempat yang cocok atau sesuai 

dengan isi dari dialog. 

 

2. Pelaksanaan 

Siswa diminta mempraktikan setiap 

siklus kecil sesuai dengan tujuan dan aturan 

permainan selama kurang lebih 90 menit. Untuk 

15 menit pertama, peneliti membuat persiapan-

persiapan dan menjelaskan tentang ungkapan-

ungkapan maupun kosakata-kosakatanya. 5 

menit berikutnya, peneliti menjelaskan tujuan 



dan aturan permainan. Selanjutnya setelah 

siswa merasa jelas, peneliti meminta siswa 

mempraktikannya. Pada awalnya siswa menulis 

ungkapan dalam greeting pada buku atau 

selembar kertas, dan ini membutuhkan waktu 

lebih lama. 

Pada Retell The Story, siswa diminta 

untuk membuat suatu cerita tentang keluarga 

mereka, dan siswa diminta untuk menceritakan 

didepan teman-temannya. Pada 20 menit 

pertama siswa dijelaskan tentang grammer-

grammer yang cocok yang harus dipakai dalam 

cerita tersebut. 

Sedangkan pada dialogue, peneliti 

mengajak siswa kesuatu tempat yang sesuai 

dengan topik yang sudah ditentukan 

sebelumnya, seperti; kantin, kantor TU, ataupun 

ruang guru, dsb. Mereka diminta membuat 

dialogue dalam bahasa inggris tentang situasi 

pada tempat tersebut. 

 

3. Pengamatan 

Pada  setiap akhir siklus kecil, peneliti 

memberikan evaluasi pada siswa untuk 

mengetahui respon siswa setelah mereka 

mempraktekannya. Dari 37 siswa, 6 siswa 

menyatakan merasa sudah jelas dengan 

ungkapan-ungkapan, kosakata yang cocok atau 

sesuai dalm greeting, retell the story, dan 

dialogue. 15 siswa merasa kurang jelas dengan 

ungkapan-ungkapan maupun kosakata yang 

digunakan, dan 16 siswa merasa tidak jelas 

sama sekali dengan ungkapan-ungkapan 

maupun kosakata yang digunakan. 

 

4. Refleksi 

Sementara itu, hasil refleksi yang diperoleh 

dilapangan selama pelaksanaan siklus sedang I 

sebagaimana dibawah ini: 

-            Pada awal pelaksanaan siklus sedang I 

tampaknya sebagian besar siswa masih 

merasa canggung dan bingung dalam 

mempraktikan bahasa (bertanya dan 

menjawab dalam bahasa inggris). Siswa 

banyak diam dan berbicara satu dua kata 

saja. Kondisi yang demikian ini terjadi 

karena siswa belum terbiasa 

mempraktikannya secara langsung. 

           Disamping diam dan canggung, untuk 

berbicara yang semestinya dilakukan dalam 

bahasa inggris, banyak siswa yang masih 

menggunakan bahasa daerah. Padahal 

untuk tujuan ini, mereka dapat saja 

menggunakan bahasa inggris dengan cara 

melihat kamus dan ungkapan-ungkapan 

yang ada pada buku maupun LKS mereka. 

Keadaan seperti ini banyak dipengaruhi 

oleh ketidak biasaan mereka berbicara 

dalam bahasa inggris sehingga mereka 

enggan melakukannya. Pada pelaksanaan 

siklus selanjutnya agar keadaan ini tidak 

terulang lagi, siswa diberi motivasi dan 

dibekali beberapa ungkapan-ungkapan yang 

lebih mudah dipahami. 

 

Siklus sedang II 

1   Perencanaan 

Materi pada siklus II ini masih sama 

dengan siklus I . 

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain : 

 

a. Greeting 

Membuat kelompok besar, menjelaskan 

kepada siswa  tentang          macam-macam 

greeting. 

Memberikan ungkapan-ungkapan yang 

dipakai dalam greeting, membimbing cara 

mengucapkannya dan sekaligus menjelaskan 

penggunaannya. 

Memilih tempat di luar kelas yang 

nyaman, asri agar suasana tampak enak dan 

rileks sehingga siswa merasa bebas. 

 

b. Retell the Story 

Membuat kelompok besar, menjelaskan 

aturan dan tujuan dari retell the story. 

Memberikan penjelasan-penjelasan 

tentang grammer yang tepat yang harus 

digunakan dalam retell the story. 

Memilih tempat yang nyaman dan rileks 

agar dapat mengurangi ketegangan siswa. 

 

c.  Dialogue 

Membuat beberapa kelompok yang 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil terdiri 

dari 3 sampai 4 siswa. 



Memberikan topik-topik yang dipakai 

atau digunakan dalam dialogue 

Memilih tempat yang cocok atau sesuai 

dengan tema atau isi dialogue. 

 

2.  Pelaksanaan 

Siswa diminta mempraktekkan setiap 

siklus kecil dengan tujuan dan aturan 

permainan selama kurang lebih 90 menit. Untuk 

5 menit pertama, siswa membuat persiapan-

persiapan sebagaimana yang telah 

diberitahukan terlebih dahulu. Siswa 

tampaknya mulai agak berani untuk berbicara 

ungkapan-ungkapan dalam bahasa inggris. 

Peneliti juga meminta siswa untuk 

mengevaluasi temannya. 

Peneliti selanjutnya memantau jalannya 

pelaksanaan belajar diluar kelas, dan masih 

memberikan bantuan kepada siswa. Untuk 

kesalahan-kesalahan yang bersifat umum, 

kesalahan itu dijelaskan kembali secara klasikal. 

Sementara kesalahan yang bersifat individu 

atau kelompok, dijelaskan pada saat kesalahan 

itu terjadi. Namun demikian, koreksi yang 

diberikan tidak menjadikan siswa down. 

 

3.  Pengamatan 

Dari semula yang hanya 6 siswa yang 

menyatakan sudah jelas kini bertambah 

menjadi 8 siswa.Sedangkan siswa yang kurang 

jelas maupun yang tidak jelas sama sekali kini 

turun menjadi; yang kurang jelas kini 11 siswa, 

sedangkan yang tidak jelas sama sekali masih 

tetap 16 siswa. Ini dikarenakan peneliti 

memberikan motivasi pada siswa dan 

memberikan penjelasan betapa pentingnya 

bahasa inggris bagi mereka setelah lulus dari 

SMA.  

 

4.   Refleksi 

Hasil refleksi siswa yang diperoleh 

dilapangan selama pelaksanaan siklus sedang II 

adalah; siswa mulai berani menggunakan 

ungkapan-ungkapan bahasa inggris bila 

bertemu dengan guru bahasa inggris mereka, 

siswa tidak lagi malu ataupun canggung bila 

membuat suatu kesalahan dalam berbicara 

bahasa inggris khususnya pada materi 

“greeting”. Ini dikarenakan peneliti sering 

membantu dan memotivasi siswa sekaligus 

menjelaskan fungsi ungkapan-ungkapan yang 

dipakai. Siswa mulai sedikit berkurang 

menggunakan bahasa daerah pada waktu 

pelaksanaan belajar bahasa inggris diluar kelas.  

Dan juga, suasananya tampak lebih meriah dan 

siswa tampak aktif dan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada temannya pada 

materi greeting. Sedangkan pada materi retell 

the story dan dialogue, siswa masih bingung. 

Pada siklus sedang berikutnya, materi greeting 

akan lebih ditingkatkan lagi, dan materi retell 

the story juga dialogue akan ditingkatkan. 

 

Siklus Sedang III 

1. Perencanaan 

Siklus sedang III terdiri dari 3 siklus kecil, 

dan setiap siklus kecil berlangsung selama 90 

menit. Mater yang akan diberikan antara lain; 

greeting in Seminar, retell the favorite thing, 

dialogue at the cafetaria. 

Langkah-langkah yang diberikan pada 

perencanaan siklus sedang III antara lain; siswa  

masih diberikan ungkapan-ungkapan greeting 

dalam bahasa inggris yang digunakan pada 

seminar. Siswa diberikan dan dijelaskan 

grammer yang sesuai dengan isi cerita pada 

materi retell the story. Sedangkan pada materi 

dialogue, peneliti memberikan contoh dan 

ungkapan-ungkapan yang digunakan sesuai 

dengan isi dialog. 

 

2. Pelaksanaan 

Siswa diminta untuk mempraktekannya kembali 

sesuai dengan tujuan dan aturan selama kurang 

lebih 90 menit pada tiap-tiap siklus kecil. Tiap-

tiap siklus kecil, 10 menit pertama siswa 

melakukan persiapan-persiapan sebagaimana 

yang telah dilakukan pada siklus yang 

sebelumnya. Peneliti menekankan kembali pada 

siswa dan memotivasi siswa untuk melakukan 

atau mempraktekannya sesuai dengan 

prosedurnya. Peneliti selanjutnya masih tetap 

memantau jalannya belajar dilur kelas sambil 

memberikan bantuan kepada siswa. 

 

3. Pengamatan 



Pada siklus III ini masalah yang dihadapi siswa 

semakin kecil. Siswa mulai termotivasi untuk 

belajar bahasa inggris, khususnya berbicara, dan 

mulai bisa menggunakan ungkapan-ungkapan 

dan kosakata bahasa inggris. Meskipun masih 

tidak sesuai dengan aturan-aturan bahasa 

inggris. Kondisi yang demikian ini banyak 

dipengaruhi oleh latihan-latihan ungkapan-

ungkapan bahasa inggris yang dipakai dalam 

greeting, retell the story, maupun dialogue. 

Yang terpenting, mereka termotivasi untuk 

belajar bahasa inggris khususnya berbicara 

dalam bahasa inggris. 

 

4. Refleksi 

Selama pelaksanaan siklus sedang III ini, 

keberanian dan rasa percaya diri siswa tampak. 

Sebagian besar siswa mulai berani ngomong 

ungkapan-ungkapan bahasa inggris meski 

ngawur dan salah, dan yang lainnya mulai tahu 

fungsi dan menggunakannya dengan benar. 

Pada akhir siklus sedang III ini, penggunaan 

bahasa daerah sudah mulai berkurang. 

Misalnya jika mereka mengatakan sesuatu yang 

benar, mereka mengucapkan “you’re right” 

atau minimal “right”, dan bukannya “yo” dalam 

bahasa daerah. 

 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Salah satu strategi  untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam  pembelajaran bahasa 

Inggris khususnya speaking adalah melalui 

pembelajaran di luar kelas. Pemberian aktivitas 

di luar kelas pada pembelajaran bahaswa 

Inggris sebaiknya dipersiapkan dan di rancang 

dengan baik. Dalam memberikan materi  

pembelajaran bahasa Inggris di luar kelas guru 

sebaiknya memperhatikan level siswa,  Karena 

pemberian materi yang terlalu tinggi justru akan 

membuat siswa merasa  frustasi, sehingga  

siswa justru tidak termotivasi untuk belajar 

berbicara. Setting, tujuan dan aturan permainan 

dalam pembelajaran di luar kelas harus 

disampaikan agar menumbuhkan rangsangan 

tersendiri bagi siswa. Siswa akan lebih bergairah 

dan termotivasi karena mereka sadar dan 

menganggap bahwa semua itu merupakan 

suatu kebutuhan. Jika perlu siswa dapat 

dilibatkan misalnya dalam pemilihan tempat 

atau setting.  Pembelajaran di luar kelas dengan 

materi-materi greeting, telling the story dan 

dialogue ternyata mampu memotivasi siswa 

sekaligus membuat siswa aktif belajar 

berbicara. Dengan demikian siswa akan semakin 

terlatih melakukan praktek-praktek bahasa, 

saling berinteraksi menggunakan bahasa Inggris 

bersama teman-temannya tanpa mereka sadari. 

Pada siswa yang telah memiliki kemampuan 

berbicara bahasa Inggris  terlihat  memiliki rasa 

percaya diri untuk mempraktekkan baik  dengan 

teman-teman maupun dengan gurunya. 

 

B. Saran 

Sebaiknya guru dalam memberikan  

materi pembelajaran tidak hanya berorientasi 

pada perolehan hasil EBTANAS sebagai 

tujuannya. Ada  hal tyang lebih menantang, 

yakni bagaimana membekali siswa dengan 

ketrampilan-ketrampilan yang lebih 

menjanjikan dan bermanfaat baagi 

kehidupannya kelak, yang sangat dibutuhkan 

pada era globalisasi nanti. Ketrampilan itu tidak 

lain adalah ketrampilan berbicara  dalam 

bahasa Inggris. Untuk dapat memenuhi tujuan 

itu, guru seyogyanya lebih kreatif menjadikan 

pembelajaran lebih menyenangkan, lebih hidup, 

nyata dan bermakna. Salah satu strategi yang 

dapat digunakan adalah pembelajaran bahasa 

Inggris di luar kelas. Belajar adalah suatu proses 

dan membutuhkan banyak kesabaran di pihak 

kita 
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