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ABSTRAK 

 
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, 

pengembangan kompetensi dalam mata pelajaran bahasa Inggris di SMA terdiri 
dari empat jenis, yaitu kompetensi berbicara (speaking), kompetensi dalam 
mendengarkan (listening), kompetensi dalam menulis (writing) dan kompetensi 
dalam bidang membaca (reading). Setiap siswa dituntut untuk memiliki kompetensi 
ini sebagai syarat kelulusan yang diperlukan bagi kelulusan serta kelanjutannya ke 
jenjang pendidikan berikutnya.  
Untuk melatih siswa dalam belajar berbahasa Inggris, terutama yang berkaitan 
dengan kompetensi berbicara dan menulis maka salah satu alternatif metoda 
pengajaran yang digunakan adalah melakukan kegiatan pembuatan film 
independent. Dengan menggunakan pendekatan inquiry ini setiap siswa dituntut 
untuk menunjukkan kreatifitas dan kemampuannya dalam  mencari gagasan ide 
cerita serta menyusunnya kedalam skenario, membuat story board atau pembuatan 
alur cerita dalam bentuk gambar, pembuatan poster serta produk akhir yang 
dikemas dalam bentuk cd film. Seluruh proses diatas dilakukan secara kolaboratif 
dalam kelompok dengan menggunakan Bahasa Inggris.  
Dari hasil kegiatan yang diadakan ternyata siswa merasakan manfaat yang bisa 
menunjang keberhasilan mereka dalam berbahasa Inggris.  Mereka menunjukkan 
antusiasme yang tinggi dengan terkumpulnya sepuluh judul film dengan tema 
utama anti kekerasan (Anti Bullying).  
 
Kata kunci :  Kompetensi, kolaboratif,  inquiry,  film  independent, 
   anti bullying 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Salah satu permasalahan yang  dihadapi siswa dalam belajar bahasa Inggris adalah 
bagaimana menemukan ide dan kemudian mengkomunikasikannya dengan 
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menggunakan bahasa Inggris. Pencarian ide merupakan sebuah proses explorasi 
yang berujung pada sebuah pemahaman yang didasarkan pada pengalaman empirik 
(Lewis, 1986 dalam Harmer 2002). Setiap pengalaman yang dilakukan melalui 
proses inquiry yang didasarkan pada rasa ingin tahu akan lebih bermakna daripada 
hal-hal  yang diajarkan secara terpaksa.  Kompetensi berbicara dalam bahasa asing 
adalah suatu keterampilan yang dicapai melalui pengalaman. Mengucapkan kata-
kata, menirukan intonasi penutur asli  adalah sebagian pengalaman yang dilakukan 
di kelas dengan bimbingan seorang guru dengan bantuan kaset, cd ataupun 
perangkat teknologi lain (Brown, 2001). Harapannya adalah bahwa setiap siswa 
dapat mengucapkan dan memaknai  bahasa Inggris dengan baik.  
Salah satu upaya pembelajaran dengan pendekatan inquiry yang mencakup 
penemuan ide, mengkomunikasikan ide tersebut ke dalam bentuk tulisan, 
pengalaman belajar bersama dalam satu kelompok diharapkan dapat menjadi 
pembelajaran bersama (kolaboratif) yang lebih memberikan makna. Prinsip 
pembelajaran bahasa inggris yang bermakna sangat berkaitan erat dengan 
Communicative Language Teaching (CLT). Kebermaknaan berbahasa disini diukur 
dengan kompetensi seseorang dalam mengkomunikasikkan gagasan ide atau 
pendapatnya yang dapat diterima dengan baik oleh orang lain (Richards, 1998; 
2001). Untuk mendorong serta memotivasi siswa inilah gagasan tentang pembuatan 
Independent Movie Festival dilaksanakan dilingkungan SMA PGII 2.  Independent 
Movie Festival merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kompetensi berbicara dan menulis serta mengembangkan bakat dan minat siswa-
siswi  SMA PGII 2 BANDUNG, khususnya  dalam mata pelajaran Bahasa Inggris 
melalui pemanfaatan media pembuatan film.  
Tema besar kegiatan ini difokuskan pada “Anti Bullying Campaign” atau salah satu 
bentuk kampanye anti kekerasan yang menurut media massa akhir-akhir ini sering 
terjadi di lingkungan sekolah. 
 
 
KOMPETENSI DALAM KTSP BAHASA INGGRIS 
 
Kebijakan pendidikan dan kurikulum memberikan cakupan konteks serta harapan 
yang bisa mendorong proses pembelajaran menuju masa depan siswa yang lebih 
baik. Bahasa Inggris yang di ajarkan di sekolah formal sebagai bekal siswa, saat ini 
dirasakan masih belum memuaskan. Sangat sedikit lulusan SMA yang mampu 
berkomunikasi secara intens menggunakan bahasa Inggris. Dalam penelitian 
tentang kebijakan pendidikan dan penerapan kurikulum bahasa Inggris sebagai 
bahasa asing, Lie mengungkapkan bahwa harus ada sebuah komitmen dari pihak 
sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris secara lebih baik 
dengan mengacu pada metoda-metoda pengajaran yang bertujuan untuk 
meningkatkan nilai ujian para siswa (Lie, 2007).  
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Nilai ujian akhir nasional para siswa SMA dalam mata pelajaran bahasa Inggris 
pada tahun 2009 ini telah dipatok dengan nilai 5.50. Saat ini ujian nasional bahasa 
Inggris  terbagi menjadi 2 bagian yaitu, bagian pertama terdiri dari 15 soal ujian 
mendengarkan teks lisan baik dalam percakapan maupun monolog dan bagian 
kedua yang terdiri dari 35 soal membaca yang meliputi pemahaman tata bahasa, 
jenis-jenis genre dalam suatu teks serta komponen-komponen yang ada dalam 
wacana.  
 
Penelitian Mulyanto (2007) menunjukkan adanya kesulitan siswa pada bagian 
pertama ujian akhir nasional untuk bahasa Inggris, yaitu mendengarkan. Kesulitan 
ini disebabkan karena adanya berbagai hambatan (barriers) yang dialami siswa 
selama pembelajaran di kelas dan juga selama ujian tersebut dilaksanakan. 
Hambatan-hambatan ini antara lain; kurangnya latihan mendengarkan teks dari 
penutur asli, keterbatasan penguasaan kosa kata, kurangnya waktu yang dicurahkan 
dalam mendengarkan, pengajaran yang tidak proporsional dalam pembagian antara 
membaca, menulis, berbicara dan mendengarkan, tidak diajarkannya strategi 
mendengarkan yang baik, serta kemungkinan adanya gangguan dari luar diri siswa 
(eksternal) yang berupa kebisingan di sekitar tempat ujian dan adanya murid lain 
yang meminta jawaban soal ujian (Mulyanto, 2007). Selanjutnya, penelitian ini 
menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Inggris sangat bergantung dari kualitas 
pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang melibatkan siswa dalam kegiatan-
kegiatan yang bisa memperkaya pengalaman siswa dan keterlibatan mereka secara 
langsung dalam suatu pekerjaan yang bisa mendorong mereka untuk berbahasa 
Inggris secara aktif.  
 
Keaktifan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan pendekatan Communicative Language Teaching (CLT). Richards 
(2008) menyebutkan bahwa tujuan dari CLT adalah pengajaran kompetensi 
berbahasa komunikatif. Menurutnya, seseorang yang menguasai aturan-aturan 
pembentukan kalimat dalam suatu bahasa belum tentu belum mampu 
menggunakannya dalam komunikasi yang bermakna, maka inilah yang kemudian 
menggagas istilah communicative competence (Richards, 2008:4). 
 
Richards menjelaskan bahwa kompetensi komunikasi antara lain:  
•   mengetahui bagaimana menggunakan bahasa untuk berbagai maksud  dan 

fungsi 
•  mengetahui bagaimana memvariasikan penggunaan bahasa kita sesuai dengan 

seting dan partisipannya.  
•  mengetahui bagaimana memproduksi dan memahami berbagai jenis teks.  
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•  mengetahui bagaimana mempertahankan komunikasi walaupun memiliki 
batasan dalam pengetahuan berbahasa.  

 
Selanjutnya CLT juga untuk dapat memahami kompetensi komunikatif ini, 
Richards menuntut siswa harus dilibatkan ke dalam praktek penggunaan bahasa 
secara langsung. Dia menyebutkan paling tidak siswa harus mengenal tiga jenis 
praktik dalam berkomunikasi, yaitu praktik mechanical, meaningful, dan 
communicative. Pembelajaran dengan menggunakan ketiga jenis praktik tersebut 
dijelaskan sebagai berikut: 
Mechanical practice mengacu pada aktivitas praktik yang terkontrol dimana siswa 
dapat berhasil melakukannya tanpa perlu memahami bahasa yang mereka gunakan.  
Meaningful practice mengacu pada aktifitas dimana kontrol bahasa diperlukan tapi 
yang diperlukan adalah siswa mampu membuat pilihan yang bermakna saat mereka 
belatih. 
Communicative practice mengacu pada kegiatan-kegiatan dimana praktik dalam 
menggunakan bahasa dalam konteks komunikasi yang riel/ nyata menjadi 
fokusnya.. (Richards, 2008: 16) 
 
Ada 10 asumsi yang menjadi inti mengenai pengajaran bahasa komunikatif terkini 
yang berkaitan dengan praktik-praktik yang telah disebutkan diatas, yaitu: 
1.  Pembelajaran bahasa kedua difasilitasi saat pembelajaran berlangsung dalam 

sebuah komunikasi interaktif dan bermakna. 
2.  Tugas-tugas serta latihan pembelajaran bahasa Inggris dalam sebuah kelas 

yang efektif akan memberikan kesempatan pada siswa untuk menegosiasikan 
makna, memperluas sumber-sumber belajarnya, menyadarkan mereka pada 
bagaimana dan kapan saat yang tepat menggunakan ungkapan tertentu, dan 
secara langsung melibatkan mereka dalam pertukaran makna secara 
interpersonal. 

3.  Kebermaknaan komunikasi merupakan hasil dari bagaimana siswa memproses 
konten/ situasi yang sesuai, memiliki tujuan yang jelas, menarik dan memiliki 
keterikatan dengan kondisi nyata. 

4.  Komunikasi merupakan sebuah proses holistik dengan menggunakan modalitas 
dan berbagai keahlian dalam menggunakan bahasa tersebut. 

5.  Pembelajaran bahasa difasilitasi dengan kegiatan yang melibatkan 
pembelajaran dengan pendekatan inquiry tentang tata aturan penggunaan 
bahasa dan juga melibatkan analisis serta refleksi penggunaan bahasa itu 
sendiri.  

6.  Pembelajaran bahasa merupakan sebuah proses bertahap yang mencermati 
penggunaan bahasa melalui proses uji coba (trial and error) meskipun pada 
dasarnya kreatifitas untuk mengenali kesalahan adalah hasil yang lumrah 
dalam sebuah proses pembelajaran. Namun, tujuan utama dalam belajar sebuah 



5 
Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1 
April 2009 
 

bahasa adalah kemampuan siswa yang bersangkutan untuk dapat 
menggunakannya secara fasih dan tepat guna. 

7.  Siswa menggunakan cara-caranya sendiri dalam pembelajaran bahasa, dengan 
kecepatan yang bervariasi, juga dengan motivasi serta minat yang berbeda bagi 
masing-masing individu.  

8.  Pembelajaran bahasa yang berhasil melibatkan strategi komunikasi yang tepat 
serta pemanfaatan sumber pembelajaran secara efektif. 

9.  Peran guru sebagai fasilitator dalam kelas bahasa harus menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif bagi siswa untuk dapat memberikan kesempatan 
pada mereka dalam mengaplikasikan bahasa secara tepat dan akurat. 

10. Ruang kelas adalah sebuah komunitas yang unik dimana siswa bisa saling 
belajar dan berkolaborasi dalam sebuah proses pembelajaran. 

 (Richards , 2008: 21) 
 
Merujuk pada ke sepuluh paradigma inti pembelajaran diatas Jacobs dan Farrell 
(dalam Richards 2008) menyarankan bahwa kondisi tersebut akan mendorong pada 
delapan buah perubahan dalam cara pengajaran sebuah bahasa. Perubahan-
perubahan tersebut, yakni: 
1.  Learner autonomy (otonomi siswa) dalam menentukan arah pembelajaran.  
2.  The social nature of learning (kondisi alamiah dalam pembelajaran) dimana 

pembelajaran tidak lagi dilakukan secara individual tapi lebih mengarah pada 
proses kolaborasi sosial dimana satu individu berintaraksi dengan individu 
lainnya.   

3.  Curricular integration  (integrasi kurikulum) dimana bahasa Inggris tidak lagi 
dipandang sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri namun lebih pada 
bagaimana bahasa tersebut juga terkait dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini 
terkait juga dengan keterampilan siswa dalam mengolah dan mencerna 
berbagai macam teks yang ada dalam wacana mata pelajaran tersebut yang 
digunakan secara lintas kurikulum. 

4.  Focus on meaning (fokus terhadap kebermaknaan) dimana kebermaknaan 
dipandang sebagai dorongan utama dalam sebuah pembelajaran. Hal ini erat 
kaitannya dengan pendekatan Content-based teaching (CBT) yang mencari 
cara-cara yang efektif dalam menghubungkan makna dengan situasi tertentu 
dalam berbahasa melalui kegiatan-kegiatan yang diarahkan bagi pembentukan 
kebermaknaan itu sendiri. 

5.  Diversity (keragaman) yaitu adanya keragaman dan perbedaan potensi siswa 
sebagai individu yang memiliki keunikannya masing-masing dalam menjalani 
pembelajaran bahasa. Dengan demikian pembelajaran tidak dilakukan secara 
monoton dan pukul rata untuk setiap siswa dikelas, tapi harus lebih 
menekankan bagaimana siswa dapat menerapkan strateginya masing-masing 
dalam sebuah pembelajaran.  
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6.  Thinking skills (kemampuan berpikir) dimana keterampilan berbahasa harus 
berfungsi untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam berpikir, yang juga 
dikenal dengan cara berpikir kritis dan cara berpikir kreatif. Hal ini dimaknai 
sebagai kemampuan siswa untuk dapat mengaplikasikan keterampilan 
berbahasa tidak hanya dalam situasi kelas/ sekolah saja namun lebih jauh dapat 
mengaitkannya dalam kegiatan-kegiatan di luar kelas, yaitu dalam situasi nyata 
di masyarakat. 

7.  Alternative assessment (penilaian alternatif) yaitu format penilaian yang tidak 
hanya mengandalkan pada sistem penilaian yang didasarkan pada soal pilihan 
ganda saja namun lebih pada penilaian dalam berbagai bentuk lainnya seperti 
obsrvasi, porto folio, interview dan membuat catatan harian (jurnal). Hal ini 
akan memberikan gambaran terhadap kemampuan siswa sebenarnya dalam 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. 

8.  Teachers as co-learners (guru sebagai mitra belajar) dalam hal ini guru yang 
berperan sebagai fasilitator secara berkesinambungan dapat menjadi mitra 
belajar bagi seluruh siswa yang ada dibawah tanggungjawabnya dan selalu 
mencoba berbagai metoda alternatif yang berbeda dalam melaksanakan 
pembelajaran bahasa di dalam kelas.  

 (Jacob dan Ferell dalam Richards, 2008) 
 
KEGIATAN INDEPENDENT MOVIE FESTIVAL 
 
Proses pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan ini menggunakan model 
inquiry yang terbagi menjadi tiga bagian: penulisan skenario (script writing), 
pembuatan gambar alur cerita (story board) dan penulisan sinopsis/ movie review 
yang sedang dilaksanakan.  
Pada tahap awal, pembelajaran berfokus pada kemampuan menulis skenario dalam 
bahasa Indonesia  yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pada 
penulisan skenario ini setiap kelompok siswa mencari gagasan atau ide untuk 
menulis cerita fiktif atau bahkan melakukan pengambilan film dokumenter yang 
sesuai dengan tema “Anti Bullying”.  Peran guru adalah melihat konstruksi tata 
bahasa (English grammar) yang digunakan siswa dalam penulisan naskah tersebut.  
Tindakan koreksi dilakukan melalui diskusi kelompok untuk memperbaiki 
kesalahan baik dalam alur cerita maupun dalam penulisan bahasa Inggrisnya. 
Pada tahap kedua dan ketiga, siswa dapat memilih untuk melakukan salah satudari 
dua kegiatan yaitu; membuat gambar alur cerita atau story board atau membuat 
movie review atau sinopsis dari film yang dibuat. Namun ada juga kelompok yang 
berusaha untuk membuat kedua kegiatan tersebut. 
Proses pembelajaran dalam memahami tema sentral dari kegiatan ini yaitu anti 
kekerasan yaitu dengan mengidentifikasi  bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin 
timbul di lingkungan sekolah. Tindakan kekerasan tersebut bisa dilakukan antar 
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siswa siswi  itu sendiri atau oleh guru pada siswa. Informasi mengenai tema ini bisa 
didapatkan melalui pemenatauan berita di media massa atau dengan diskusi  
bersama guru BK dan browsing di internet. Selanjutnya, proses pembelajaran yang 
dilakukan selain di kelas, juga ditambah dengan penjelasan dari guru bimbingan 
konseling (BK) dan juga melibatkan  guru yang menguasai teknik pembuatan film 
yang dilaksanakan di luar jam pelajaran (lihat atas). 
Pemutaran film tentang anti bullying karya siswa kelas XII dilaksanakan setelah 
acara seminar selesai. Seluruhnya ada 10 judul film yang bertema “Anti Bullying”. 
Pemutaran film ini dilaksanakan di laboratorium bahasa dengan menggunakan in 
focus dan layar ukuran 2 x 3 m. Pemutaran film ini dilakukan sebanya empat sesi 
dan setiap sesinya diputar 2 atau 3 film. Penonton pun dibatasi hanya 40 orang, 
karena kapasitas tempat duduk yang ada di lab bahasa hanya ada 40 kursi.  
Film-film  bertemakan anti kekerasan tersebut dilombakan dengan memperebutkan 
tiga kategori lomba: best actor, best actrees dan best movie. Lomba tersebut 
dimaksudkan untuk menghargai karya siswa sekaligus penyemangat.  
 
TEMUAN DI LAPANGAN  
 
Setelah sosialisasi tentang bullying sebelum seluruh kegiatan pembuatan film 
dilaksanakan, siswa dapat lebih memahami tentang fokus yang diharapkan muncul 
yaitu anti kekerasan. Ini terbukti dari pemilihan judul, penyusunan  tema, serta 
penggambaran skenario dan pemecahan problematika dalam film yang semuanya 
mengarah kepada anti bullying pada tampilan adegan film-film tersebut.  
Beberapa judul film tersebut kemudian diulas pada seminar dengan tema yang sama 
oleh pakar-pakar dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Forum Anak Daerah 
(FAD). Pada kegiatan seminar ini sekolah mengarahkan seluruh siswa dari kelas X 
hingga kelas XII, yang berjumlah sekitar ± 400 anak,  untuk menjadi peserta 
seminar. LPA turut mengundang 10 sekolah se kota Bandung untuk menghadiri 
acara ini.  
Dari hasil kegiatan pembuatan film independen ini terbentuk 10 kelompok (dari 6 
kelas siswa kelas XII). Pada pembuatan film kali ini siswa kelas XII yang terlibat 
sebanyak ± 150 orang sedangkan siswa lainnya, kurang lebih 90 orang, lebih 
memilih kegiatan pembuatan poster kampanye anti bullying. 
Berikut ini adalah judul-judul film yang diserahkan pada awal Maret 2009: 

 From Bully to Gently  
 The End of Sadly Claud 
 A Shoe     
 Bullying or Love 
 Whatever You Say 

 

 Smile for Akiesa 
 Feeling 
 Bullying because of  the Devil 
 Bad Boys 
 War is the Wrong Way 
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Karena baik dalam pembuatan film maupun poster dengan tema anti bullying ini 
menjadi tugas akhir untuk siswa kelas XII dalam mata pelajaran bahasa Inggris, 
maka skill berbahasa Inggris mereka harus ditampakkan dalam pembuatan naskah 
skenario juga pada sub titlenya. Pada pembuatan posterpun jargon-jargon yang 
dimunculkan harus mengandung pesan yang jelas dan bisa difahami oleh audience 
dengan bahasa Inggris yang sederhana namun tepat sasaran. 
 
 
SIMPULAN 
 
Dengan adanya Indie Movie festival yang bertemakan Anti Bullying Campaign ini, 
siswa menjadi lebih faham tentang perilaku dan kebiasaan yang bisa dikategorikan 
sebagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Bagi siswa yang pernah atau 
potensial akan menjadi korban, maka mereka bisa berlindung dibalik undang-
undang perlindungan No. 23 tahun 2003. Disana tercantum bahwa bilamana mereka 
terintimidasi baik secara langsung ataupun tidak langsung mereka bisa melaporkan 
kepada pihak sekolah ataupun pihak yang berwenang saat sebelum atau setelah 
terjadinya peristiwa kekerasan tersebut. 
Pembelajaran yang berfokus pada pembuatan independent movie ditunjukkan siswa 
dengan kemampuan menulis skenario dalam bahasa Indonesia  yang selanjutnya 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pada penulisan skenario ini setiap 
kelompok siswa mencari gagasan atau ide untuk menulis cerita fiktif atau bahkan 
melakukan pengambilan film dokumenter yang sesuai dengan tema “Anti 
Bullying”.  Peran guru adalah melihat konstruksi tata bahasa (English grammar) 
yang digunakan siswa dalam penulisan naskah tersebut.  Tindakan koreksi 
dilakukan melalui diskusi kelompok untuk memperbaiki kesalahan baik dalam alur 
cerita maupun dalam penulisan bahasa Inggrisnya. 
 
SARAN 
 
Keterbatasan kegiatan ini terletak pada minimnya dana serta keterbatasan waktu 
serta cakupan tema yang ada, oleh karenanya bagi penelitian yang akan  datang 
diharapkan dapat membuat film independent yang bisa dipakai sebagai bahan ajar 
sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi setiap stake holder 
yang berkepentingan dengan pendekatan inquiry pada pelaksanaan Communicative 
Language Teaching. 
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