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Penayangan film-film bal.·at di tv merupakan salah satu eksposur yang 
dapat membantu pemerolehan berbahasa bagi mahasiswa Jurusan Bahasa & Sastra 
Inggris FISIP UNAIR. Oengan menonton film- film tersebut, mahasiswa dapat 
"melihat" dan mendengarkan percakapan yang wajar dengan Jatar dan situasi 
yang berbeda. Henonton dalmn suasana santai tanpa paksaan membantu mening
katkan kemmnpuan "auditory comprehension" mereka. 

Penelitian ini bern1aksud menel<mh ·· masa]ah-masa1ah tersehut untuk men
oari perbedaan yang s:ignifj kw-1 b.-::dll-tdat) kemampmm 1neudengarlmn dala.Jtl bahasa 
Inggris 11ahasiswa angkatan 1988/1890 dengan mahasiswa angkatan 1991/1992. 
Alasan pemilihan sdalah karena mahasiswa angkatan 1989/1990 merupakan kelom 
pok mahasiswa yang belum menilmtati penayansan film-film barat di SCTV. 
Sedangkan kelompok mahasiswa angkatait 1991/1992 sudah menikmat:inya selama 
hampir dua tahun. 

Akan dilihat pengaruh film-film barat itu terhariap kemampuan mendengar 
kan dengan membandingkan hasil Uj ian Akhir Semester I & II. Dj harapkan 
kemampuan mendengarkan kelompok ntahas]swa yanH telah menikmati film-film 
barat tayangan SCI'V lebih baik dariparia kelo.mpok mahasiswa yang belum menik 
mati penayangan film-film barat tersebnt. 
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bahasa Inggris? 
3. Sejauh ma.nai{ah film-film barat tayru1gru1 f:C!fV dapa.t menlru:tltatl{an 

kemampuan mendengarkan dal&u bahasa Inggris an tara lain: "vocabulary 
pronunciation, comprehension, dan oral communication" mereka? 

3. H~~a Eenelitian 

1. "FILM-FILM BARAT TAYANGAN sr;rv BERPENGARUB TERHADAP KEMAMPUAN HEN
DENGARKAN DAI.AM BAHASA INGGRTS HAHASISWA . " 

2. "PERILAKU MAHASISWA BERPENGARUH TERHADAP KEMAMPUAN HENDENGARKAN 
DALAH BAHASA INGGRIS MAHASTSWA. " 

4. Tujuan Penelitian 

1. Ingin mengetahui bagaimana perilaku ma.hasiswa Jurusan Bahasa & 
Sastra FISIP UNAIR dalam meningkatkan kemampuan mendengarltan bahasa 
Inggris mereka. 

2. Ingin mengetahui sejauh mana film-film barat tayangan SCTV dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa yang meliputi: "vocabulary, l)ronun 
ciatian. oomprehen~.:;ion dan l:1t'u 1 ~· ,)mmm!i.-·n 1". ion" me rekn . 

5. MetQdolQii Peoelitian 

Penal it ian in i merupaken peneli t ian pra-eksperimental dengan ranoangan 
"The Static Group Comparison: Randoznized Control- Group Only Design. " Popula si 
penelitian adalah mahasiswa Jurusan Bahasa & Sastra Inggris FISIP UNAIR. 
Sam,pel penelitian d itetapka!1 64 orang responden yang diambil seoara ramba!1g , 
yaitu 32 orang mahasiswa a!1gkatan tahnn 1991/ 1992 .sebagai kelompok ekspe rimen 
den 32 orang mahasiswa angkatan ta.hun 1989/1990 sebagai kelompok kont rol. 
Penelitian akan di lakukan secara deskriptif kualitatif namun juga menggunakan 
data kuantitatif. 

Responden di wawanoarai dengan memakai perangkat lmesioner tertutup yang 
dipersiapkan sedetail mungkin dengan melakukan uji-ooba terlebih dulu . 

Hasil ana lisa bersifat desltript:i f mernpakan perbandingan hasil Uj ian 
Akhir Semester I & II dan kuesionet. 

Hipotesa diuji dengan mf.mggnmilwn .1\nuJ isa Regtessi. 

Tidak terdapat perbedaan yang berarti antara 1nahasiswa kelompok kont.rol 
dengan kelompok eksperimen dalam l\•~lllWtlPUan mendengarkan. Mahasis;wa tahun 
ajaran 1989/1990 yang tidak mengalami film-film barat tayang SCTV sama 
kemampuan "auditory comprehens]on" mereka dengan mahasiswa tahun ajaran 
1991/1992. 

Tidak ada pengaruh yang berarti antara perilaku mahasiswa dengan 
kemampuan lilenden.garkan dalam bahasa Inggr is_ 

Bila di1akukan dengan tepat, fj lm dapat merdadi altrt l.mntn untul{ 
meningkatkan pendengara.n dan kemampuan berbahasa Inggris. Film perlu dipakai 
nnt.Jlk lnfmuni~mt mata lmliah "audi torv eomorehension." 




