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MecklpUIl pelajaran baha::a Inggris lalah diajarkan kepada para siswa mulal Ilngk,,! 
::.,I,ldlii ~vh'nellg,<h Periama campa! Sekolah Menengah Umum alau sedera)ad, niimun il8::iI yang 
",:;,,),"1 n1asih Isuh dan yang diharapkan, Para lulusan Sekolah Menengah Umum alau sederalad 
IdlJlI1 rnampu berhomunikaoi dalam bahasa Inggris dengan baik, bahkan bBnyak .'(:W<l dan 
luk,san yang menjadl anlipali terhadap pengajaran bahasa Inggns. Mereka umumnya 
;;lcng2nggap bahwa bahasa Inggris merupakan sesualu yang sukar dan membosankan unluk 
,I',"".I!<l1I mes~lpi.ln mereka menyadari penlingnya penguasaan bahasa temebul b(iyi rnd~;l ,!ep.1I1 
rnerel",:1 

Penguasaan lala bahasa (gramme!') bahasa Inggris merupakan dasar bagi penguasaan 
idrampl:an-lie!rampilan berbahasa Inggris yang lain· berbicara (spes/ring), membac8 ~'t':ading), 
"'l'liyinlll', (/lCteilHlg) dan menulis (writing), Apabils lala bahasa (grammar) b;jh~~<1 IIiLi~'1ii 1'.];1., 
dlkl2sal dengan balk, maka niscaya kelrampilan berbahasa Inggris yang lain tidak akan dlkuasai 
dt:ilGdi\ bct;~ puk:-\' 

Penaekalan pengajaran bahasa Inggris yang digunakan saat ini Hd81ah pende,~I~n 
!1"'li~")ld (Gr3mmar Tranelalion), Sebenarnya pengajaran tata bahasa baha"a In[19ric r;8oal 
;1:1.),11\(111 dengan pendekatan-pendekatan yang non-Iradisional. 

Pel m3salahan yang dibahas dalam penelilian ini adalah Bagaimanakan model 
; <"',kl,,\1 _,I' l:lla bahasa (gramme" bahasa Inggris yang tepal guna dan dapa! membangktlkan 
11l·_I,''''~' P,H\1 sl~wa Gekolah Menengah Umum alau seoerajad dalam mempeiajanny,,'.' 

Tuiuan peneliiian ini adalah menghasilkan sualu metode pengajaran lala bahata 
'J "'f!l!II!; l>allZlc,1 11189ri$ yang efeklif bagi siswa Sekolah Menengah UmufT1 ainu ',:cd"rilJill~ 
ii,',ode 111! diharapkan dapal digunakan secara lues di sekolah·sekolah sehingga para .slswa dapal 
IllCnaerl1 ll1emananli ceria menggunakan tala bahasa (gr8mma~ baha:a Inggric buhan hanyo 
~e,'dra lerlu;is na:l1UI1 juga secara lisan, Tujuan akhir penelilian in: adalah lerc!ptanya lulusan siswa 
~;?1.013h Menengah Umum yang menguasai dasar·dasar tata bahasa bahasa Inggns Dlharap~,an 

(',liWI d ilpill1lia l11ere~a mengcasai dasar-dasar tala bahasa (grammal) bahasa lnggns, mereka 
,il,,'!l lebih IlIUd"fl mengembar,gkan ketrarnpilan berbahasa In9gris mereka, balk secara lerlu:is 
puupun I:~an. 

l<urikulullI 8ahasa Inggris yang d,gunakan saat inl adalah f<urikululTl '1~J94, yallg 
Ir",u,l.lkll1 pengg,1nll dan kurikulum 1984, Berbeds dengan kurikulum sebe,umnya yang 
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menfokuskan p~da lala bahasa (grsmmSlj sebegal tilik pusal peng!llar~n bahasa, kunl,ulu;n 19'J4 
menjadikan lema sebagai fokus pengajaran bahasa, 

Pendeka!an yang digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris berdasarka~ kurikulum 111 

ad31ah pendekatan kebermaknaan (meallil1gfullles.sl, Delam pendeka!~n Inl, bah:1~'~ o';lfun::1~; 
sebagal pengungkap makna melalui kosa kala (vocabulary) dan la!a bahasa (gramma;). Tala 
bahasa (grllmmaf) bukanlah fokus ulama namun sebagai pendukung lercapainya I,elrampikm 
berbahasa Inggris Tujuan pendekalan inl adalah lefCiplanya kemampuan berkomun\~a',;i ',;iG\>" 
baik dalam bahasa Inggris secara lisan maupun terlulis, Pendekatan ini juga menekankan 
pen!ingnya pemahaman linlas budaya, pembelajar bahasa harus memahami budaya ma.),arakal 
pengguna bahasa Inggris lersebul (native s,oeak6lj, 

Dari pembahasan mengenai karaklerislik siswa Sekolah Menengah Umum alau 
sederajad, kurikulum Bahasa Inggris iahun 1994, hal-hal yang perlu diperhalikan daiam 
Denyusunan model pengajaran, kondisi ruang kelas. serta pendekatan-pendeKaian yang digunakan 
dalam pengajaran bahasa, kemudiandisu$un cuatu model pengajaran lala baha~a (gr8mmar) 
yang sesuai bagi SiS'W8 Sekolah Menengah Umum slau sedereiad, 

Dengan memperhalikan hal-hal tersebul, maka dapal disimpulkan bahw!! model 
pengajaran t~ila bahasa (grammal) lersebut harus memiliki karaklerislill benkul inGulllil d,lIl 
bukannya dedulM; konseplual; pengulangan; berkailan dengan kehidupan; menarik; kombinasi 
verbal dan visual; berparlisipasi; lidak membuluhkan banyak gerak; memberrkllr rew8IJ; 
rnenyadarkan; nalural; bergradasi; praktis; dapal diaplikasikan (applicable); berkonlehs; humanist:k, 
komunikalif; dan kooperalif, 

Model pengaiaran yang dikembangkan lertebul membuluhkan berbagai jenis millell y~n9 
akan bermanfasl bagi para siswa Sekolah Menengah Umum alau sederajad delam memar,ami 
pola-pola tala bahasa (grsmmelj bahasa Inggris, Pel1iapan maleri ini memang mernbul\lhl1811 
waklu dan biaY8, namun apabila hasH yang dloapal bensr·benar memuaskan, para pengalar 
bahasa Inggris di lingkat Sekolah Menengah Umum aleu sederajad lidak akan keberalan unluk 
meluangkan waklunya unluk menyiapkan malen.maleri lersebul. Malen.maleri ymg dapil! 
digunakan adalah :g~mbar; ~,artu: papan bermllgnel elsu papan berflannel; lagu. chant, PUI:;I, 

male; dan bagan, 
Berdasorkan ha~il penelilian ini. maka saran-saran yang dapal diberikan p~da para 

pengajar bahasa lnggris di ilngkuflgan Sekolah Menengah Umum atau sederajad adalah para 
pengajar diharapkan : menerapkan dan mengembangkan lebih lanjul model pengaJaran tala 
bahas~ (grammel) yang telah dikembangkan delam penelilian ini;secara lerus menerU$ dan krealif 
menciplakan ma\er~maleri pengajaran lala bahasa (grammarj yang seeuai dengan model yang 

• 	 lelah dikembangkan;melibalkan semua siswa deism setiap kegiatan. belaiar men9,118r: 
M1enggu1akan baha~a Inggris tebagai bahasa dalam kelas baik saal berkomunikasl dengan siswa 
maupun saa! menerangkan; dan membual suasana keles yang penuh kekeluargaan, berbagi mea. 
dan hangs!. Sedangkan saran yang dapal diberiken kepada para pimpinan Sekolah Meneng~lh 
LJ mum alau sederaiad adalatl: mengalokasikan dana unluk membualan maleri dan !e;d1in» ;,11 
gun'l pengajaran lala bahasa (grammarj bahasa Inggos dan mengusahakan unluk meflyed".r.ill1 
salu ruang liang tldak slalis susunannya sehlngga dapa! digunakan apabiJa ada akllfib~ 
pengalaran yang membuluhkan tuang gerak (SPllctl) yang lapang. 
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