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ABSTRAK 

Studi tentang deskriptif lembaga pendidikan nonformal memang sudah banyak dilakukan, hanya 

saja berbeda subjek dan objek serta topik yang diteliti. Terlebih lagi pendidikan nonformal 

seperti halnya kursus saat ini banyak diminati. Salah satu wilayah Kabupaten Kediri tepatnya di 

Kecamatan Pare terdapat sebuah tempat yang dinamakan dengan Kampung Inggris karena 

banyak sekali lembaga kursus bahasa asing di daerah tersebut. Untuk itu peneliti tertarik 

mengkaji lebih mendalam tentang Kampung Inggris dan model pembelajaran yang digunakan di 

Kampung Inggris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model 

pembelajaran Bahasa Inggris yang diterapkan oleh lembaga kursus Language Center (LC). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pembelajaran Bahasa Inggris yang 

diterapkan oleh lembaga kursus Language Center (LC). Penelitian ini menggunakan metode 

deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

dokumentasi, serta wawancara dengan beberapa tutor, member, dan manajer lembaga LC. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa metode pembelajaran yang efektif oleh LC ditinjau dari 3 faktor 

yaitu, program kursus yang intensif, tenaga pengajar atau tutor yang berkualitas dan 

professional, serta fasilitas pendukung sebagai sarana dan prasarana yang menunjang proses 

pembelajaran. Selain itu, LC juga membentuk berbagai inovasi dalam model pembelajaran. 

Inovasi tersebut merupakan alat untuk bertahan dalam kemunduran Kampung Inggris dan 

persaingan antar lembaga di Kampung Inggris. Lembaga LC yang merupakan lembaga baru 

yang sangat cepat berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga lembaga lain. 

Kata kunci: metode pembelajaran, Kampung Inggris, inovasi pembelajaran 

 

ABSTRACT 

The study of descriptive non-formal education institute is already widely done, it’s just different 

subject and object and the topic studied. Moreover non-formal education as well as the current 

courses are in great demand. One district of Kediri precisely in the District of Pare there is a 

place called the “English Village” because there are so many institutions of foreign language 

courses in the area. For that reason researchers are interested in studying more in depth about 

the English Village and learning model used in “English Village”. The formulation of the 

problem in this research is how the English learning model applied by Language Center (LC) 

course institution. The purpose of this research is to know the English learning model applied by 

Language Center (LC) course institute. This research uses descriptive method with qualitative 

approach. Data collection is done through observation, documentation, and interviews with 

some LC tutors, members, and managers. The result of this research is that the effective learning 

method by LC is viewed from 3 factors that is: intensive course program, qualified and 
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professional tutor, as well as supporting facilities as facilities and infrastructure that support the 

learning process. In addition, LC also established various innovations in the learning model. The 

innovation is a tool to survive the decline of English Village and inter-agency rivalry in 

“English Village”. The Institute of LC is a new institution that is very fast growing and able to 

compete with other institutions. 

 

Keywords: learning method, English Village, learning innovation 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan menjadi salah satu 

kebutuhan pokok yang paling diperhatikan 

bagi setiap masyarakat. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

seseorang maka semakin tinggi pula tingkat 

status sosialnya. Saat ini pendidikan telah 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk setiap 

individu selain terdapat pengembangan pola 

berfikir, seperti halnya yang telah diungkap 

oleh Diyarkara (1950: 74) bahwa 

pendidikan adalah sebuah upaya untuk 

memanusiakan manusia muda ketaraf 

insani. Di dalam pelaksanaannya terdapat 

pula pengembangan rasa tanggung jawab 

dalam tiap individu tersebut, selain itu 

dengan pendidikan juga dapat menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berpotensi. 

Adanya pendidikan juga menunjang proses 

pendewasaan diri bagi para pelakunya. 

Sistem pendidikan di Indonesia 

dilakukan melalui tiga jalur, yaitu 

pendidikan formal, pendidikan nonformal, 

dan pendidikan informal. Pendidikan 

informal yang memberikan peran penuh 

terhadap pendidikan keluarga sebagai 

lingkungan social pertama bagi setiap 

kehidupan manusia, sedangkan pendidikan 

nonformal memiliki peran sebagai 

pelengkap dan memperkaya terhadap 

pendidikan formal. 

Dalam implementasinya, 

pendidikan formal lebih diutamakan 

daripada pendidikan yang lain, dengan kata 

lain pendidikan nonformal dan pendidikan 

informal digunakan sebagai alat penunjang 

yang saling melengkapi terhadap 

pendidikan formal. Ketiga jalur pendidikan 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

individu yang cerdas dan berkualitas baik 

dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi 

serta keahlian yang tidak diperoleh dalam 

pendidikan formal, akan tetapi seiring 

berkembangnya jaman yang membuat ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin 

berkembang, maka pendidikan tidak bisa 

jika hanya diikuti dalam lingkup sekolah 

saja. Pendidikan nonformal ada dan 

dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan 

setiap individu dalam meningkatkan derajat 

hidup mereka. 

Dalam landasan hukum Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 

membuktikan bahwa pendidikan nonformal 

diakui dan dihargai setara dengan 

pendidikan formal. Dalam pengajarannya, 

pendidikan nonformal dilakukan melalui 

kerjasama dengan seseorang yang dianggap 

memiliki kelebihan didalam bidang yang 

diinginkan baik dalam lembaga pelatihan 

maupun lembaga kursus, seperti halnya 

pendidikan BahasaInggris dilembaga-

lembaga kursus Bahasa Inggris di Kampung 

Inggris Pare, Kediri. 

Kampung Inggris merupakan ikon 

wisata pendidikan yang tidak hanya 

menyediakan kursus Bahasa Inggris, akan 

tetapi juga Bahasa Arab, Jepang, China, 

Korea, dan sebagainya. Pendidikan yang 

murah, merakyat, berkualitas, berkarakter, 

dan religious di Kampung Inggris 

memberikan daya tarik tersendiri bagi 

pengunjung yang akan mengikuti program 

kursus di Kampung Inggris. Metode 

pembelajaran yang digunakan juga sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 

 

METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian “Studi Deskriptif 

Model Pembelajaran Kognitifisme Bahasa 

Inggris pada Lembaga Kursus Language 

Center (LC) di Pare”. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif 

merupakan proses penelitian yang 
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digunakan untuk menyelidiki fenomena 

sosial serta masalah yang ada di kehidupan 

sehari-hari. Bogdan dan Taylor (1975) 

dalam Suyanto (2007:166) menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan yang berasal dari orang-orang serta 

perilaku yang diamati. 

Realitas menurut pendekatan 

kualitatif merupakan sesuatu yang 

subjektif.Tipe penelitian deskriptif bersifat 

sesuai dengan suatu keadaan yang sedang 

terjadi atau berlangsung ketika dilakukan 

penelitian tersebut, sehingga penelitian 

deskriptif lebih menekankan terhadap 

gambaran objek yang sedang diteliti. 

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini dikarenakan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan 

secara runtut mengenai fenomena dan 

kenyataan di lapangan yang memiliki nilai 

akurasi dan fakta.Setelah menggambarkan 

dan mendeskripsikan di lapangan, 

kemudian peneliti melakukan analisisuntuk 

mendeskripsikan lembaga kursus LC. 

 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

A. Model Pembelajaran di Lembaga 

Kursus LC 

Sistem pembelajaran di Kampung 

Inggris mayoritas hampir sama, termasuk 

program program dasar yang disediakan 

setiap lembaga. Setiap lembaga kursus 

mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing masing. Salah satu lembaga yang 

memiliki kredibilitas cukup baik adalah 

lembaga LC. Lembaga ini merupakan 

lembaga baru yang dapat direkomendasikan 

karena kelebihannya daripada lembaga lain. 

System manajemen yang baik serta 

perhatian penuh terhadap kenyamanan dan 

kepuasan murid merupakan salah satu 

bentuk prioritas utama bagi LC. Seperti 

yang telah dibahas di bab sebelumnya 

bahwa LC menjadikan 3 pilar penting 

sebagai prioritas utama yaitu sistem 

pembelajaran, kualitas sumber daya 

manusia, serta infrastruktur pendukung. LC 

merupakan lembaga kursus yang diminati 

banyak pengunjung dengan penerimaan 

member baru yang bersifat fluktuatif dan 

stabil. 

 Ciri khas dari LC adalah dengan 

adanya satu paket program yang mencakup 

seluruh program, jadi fokus di paket ini 

tidak hanya satu program, tapi semuanya. 

Program yang disediakan oleh LC menarik 

minat pengunjung atau member untuk 

mendaftarkan dirinya di lembaga kursus 

tersebut. Program unggulan yang menjadi 

andalan bagi LC atau dengan peminat dan 

member yang lebih banyak dari program 

lain adalah English Master. Dimana 

program English master ini bertujuan untuk 

mencetak master master Bahasa Inggris 

yang akan menjadi tenaga pengajar seperti 

guru, tutor, dan sebagainya. Program 

English master merupakan program yang 

memiliki peminat sangat banyak di LC. 

Akan tetapi, bukan berarti program English 

master hanya ada di LC saja, di lembaga 

lembaga lain juga menyediakan program 

English master. Program English master ini 

ditempuh member secara intensif selama 4 

bulan dan memiliki materi yang hampir 

sama dengan TOEFL. 

Dalam merumuskan program 

pembelajaran, LC memiliki tim kurikulum 

khusus yang menangani perumusan 

program pembelajaran dimana LC melihat 

dan memperhatikan kelemahan di lembaga 

kursus lain untuk dijadikan kekuatan di LC. 

Standar kurikulum yang digunakan LC 

berasal dari Litbang yang ada di tim 

pengembangan LC, kemudian akan 

dipresentasikan dan dilakukan pengkajian 

apakah materi yang telah direncanakan 

efektif atau tidak. Kemudian kurikulum 

akan didiskusikan dalam forum kampung 

inggris dan lembaga LC akan melakukan 

perbandingan kurikulum dan materi dengan 

lembaga yang lain. Standar kurikulum juga 

mengacu pada lembaga kursus 

internasional, video mengenai pembelajaran 

Bahasa Inggris, serta referensi dari berbagai 

buku. 

Secara umum, penerapan metode 

pembelajaran di LC dilakukan secara 

fleksibel. Terkadang menggunakan metode 

seperti di sekolah formal yang kaku, 

melakukan pendekatan per individu dan 

kelompok di kelas, melakukan percakapan 

yang lebih aktif, teknik pengajaran yang 

lebih santai dan sebagainya. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi 
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para member. Metode pembelajaran LC 

yang efektif adalah metode pembelajaran 

yang asik dan inovatif dengan teknik 

pengajaran demonstrasi dan praktek 

langsung secara konsisten yang dilakukan 

oleh para member. Selain itu, metode 

pembelajaran yang dilakukan tidak hanya di 

dalam kelas, tetapi juga dilakukan diluar 

kelas untuk mengasah kemampuan 

berbicara Bahasa Inggris. Ada pula tutor 

yang melakukan teknik pengajaran yang 

berbeda seperti melakukan game sebelum 

masuk ke inti pembelajaran. Hal ini 

berguna untuk mengasah ingatan para 

member terhadap pelajaran yang telah 

diterima sebelumnya. Tutor sangat berperan 

penting terhadap keefektifan metode 

pembelajaran melalui teknik pengajaran 

yang mereka gunakan. 

Untuk pengaplikasian English Area 

di Lembaga LC sebenarnya diwajibkan 

hanya untuk program English Master, 

selain itu jika member melakukan 

kesalahan dengan berbicara Bahasa lokal, 

maka akan mendapat sanksi berupa 

pengurangan point yang dapat berpengaruh 

pada sertifikat yang akan diterima member 

setelah lulus. Keunggulan LC yang lainnya 

adalah tenaga pengajar atau tentor yang 

berkualitas. Dalam melakukan rekruitmen 

tentor, LC mengalami berbagai kendala 

karena bagi LC, untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan member harus 

didukung oleh tentor dan tenaga pengajar 

yang berkualitas dan inovatif. LC 

memberikan kualifikasi khusus untuk 

melakukan rekruitment tutor. lembaga LC 

juuga menyediakan tutor kontrak dalam 

artian bukan sebagai tenaga pengajar tetap 

di LC, hanya berperan sebagai tutor 

panggilan yang juga menjadi tenaga 

pengajar di lembaga lain. Tenaga pengajar 

atau tentor di LC memiliki kualifikasi yang 

berada di atas rata rata. Pemilihan tenaga 

pengajar atau tentor sendiri dilihat latar 

belakang kemampuannya dalam pengajaran 

Bahasa Inggris. Selain itu, untuk tentor 

terdapat training seperti table manner, 

outbond, kelembagaan, dan sebagainya. 

Setelah dinyatakan menjadi tentor lembaga 

LC, tentor juga dituntut untuk 

mengembangkan kemampuan atau skillnya 

untuk mengembangkan kemampuan Bahasa 

Inggrisnya agar tidak terfokus pada satu 

program saja. Untuk peran tentor itu sendiri 

diatur dalam SOP atau standar operasional. 

Keunggulan lembaga kursus LC 

yang terakhir adalah fasilitas pendukung 

yang sangat memadai. Sesuai dengan 

slogannya, “Complete Packages for Better 

Learning” atau berbagai paket lengkap 

untuk pembelajaran yang lebih baik, LC 

menyediakan fasilitas fasilitas pendukung 

bagi para member untuk memberikan 

pelayanan yang memuaskan dan 

memberikan kenyamanan bagi para 

member. Lembaga LC memiliki bangunan 

kursus yang sangat luas dan besar. Kelas 

kelas yang disediakan tidak hanya di dalam 

gedung atau bangunan saja, tetapi terdapat 

kelas kelas di luar bangunan yang 

berbentuk seperti gazebo. Di setiap kelas 

terdapat kipas angin, papan tulis yang 

sangat besar. Lembaga LC juga 

memfasilitasi bagi member atau murid yang 

ingin menambah jam pembelajaran di kelas. 

Karena mayoritas pengunjung atau member 

berasal dari luar daerah maupun luar pulau, 

sehingga member yang menginginkan jam 

pembelajaran kursus di luar jam 

pembelajaran yang ditentukan, maka LC 

menyediakan kelas tambahan bagi member 

yang menginginkan waktu tambahan 

disertai dengan tutornya. Tetapi kelas 

tambahan tersebut tidak bersifat wajib, 

hanya bagi member yang menginginkan 

kelas tambahan saja. 

Berdasarkan observasi peneliti, 

lembaga LC memiliki kredibilitas yang 

cukup baik dibanding dengan lembaga lain. 

Lembaga LC merupakan lembaga yang 

baru berdiri tetapi mampu menarik peminat 

yang cukup banyak. Walaupun program 

yang disediakan mayoritas sama dengan 

lembaga lain, tetapi tutor di LC merupakan 

tenaga pengajar yang berkualitas dan tidak 

membentuk jarak dengan member. Dengan 

kata lain, tutor melakukan pendekatan 

kepada para member untuk memberikan 

kenyamanan bukan sebagai guru, tetapi 

sebagai teman untuk memahami dan 

memberikan solusi terhadap kesulitan 

member atas materi pembelajaran yang 

disampaikan. 
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B. Model Pembelajaran Bermakna pada 

Pembelajaran Lembaga Kursus LC 

Dalam kegiatan belajar mengajar di 

lembaga kursus Kampung Inggris, teori 

yang lebih sesuai diterapkan dalam proses 

belajar adalah teori kognitivisme. Karena 

teori kognitivisme menitikberatkan pada 

proses pembelajaran daripada hasil belajar. 

Selain itu, teori kognitivisme menekankan 

pada keadaan yang saling berhubungan 

dengan seluruh konteks dan situasi. Seperti 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa teori ini merupakan suatu proses 

internal yang mencakup ingatan, 

pengolahan informasi, emosi, dan aspek-

aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan 

aktivitas yang melibatkan proses berpikir 

yang sangat kompleks. Factor factor utama 

uang mempengaruhi model belajar 

bermakna seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu mencakup struktur 

kognitif yang ada, stabilitas, serta kejelasan 

pengetahuan. Pengertian pebelajaran 

bermakna menurut Ausubel dalam Ahmad 

(2016: 2) adalah suatu proses yang 

mengkaitkan informasi baru terhadap 

konsep konsep yang relevan yang ada 

dalam kognitif atau pemikiran seseorang. 

Artinya bahwa seseorang telah mendapat 

pembelajaran sebelumnya dan dikaitkan 

dengan materi yang baru melalui struktur 

kognitif. 

Peneliti menggunakan teori 

pembelajaran bermakna karena teori ini 

lebih sesuai dengan metode pembelajaran di 

lembaga kursus LC. Bahwa seseorang 

sebelumnya telah mendapatkan pendidikan 

Bahasa Inggris di sekolah formal baik pada 

tingkat SD, SMP, SMA maupun pendidikan 

perguruan tinggi. Kemudian untuk 

mengasah dan meningkatkan 

kemampuannya, maka orang tersebut akan 

mengikuti kursus Bahasa Inggris di 

lembaga kursus. Hal tersebut membuktikan 

bahwa seseorang akan mengkaitkan 

pembelajaran di sekolah formal dengan 

pembelajaran Bahasa Inggris di lembaga 

kursus. Sehingga murid yang pada mulanya 

tidak memahami materi Bahasa Inggris 

yang dijelaskan oleh guru mereka di 

sekolah, maka ketika mengikuti kursus 

Bahasa Inggris tidak menutup kemungkinan 

akan lebih memahami penjelasan dari 

materi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori 

belajar bermakna dari Ausubel yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

Contohnya ketika sekolah 

menerapkan system kurikulum RSBI, maka 

banyak sekolah-sekolah yang bekerjasama 

dengan lembaga kursus Bahasa Inggris di 

Kampung Inggris. Selain itu, wali murid 

atau orang tua pun banyak pula yang 

mendaftarkan putra mereka untuk 

mengikuti kursus di Kampung Inggris. 

Tetapi ketika pada tahun 2012 RSBI 

dihapuskan, kejayaan Kampung Inggris 

menjadi menurun yang berdampak 

kerjasama antara sekolah dengan lembaga 

pun terputus. Sehingga banyak lembaga 

kursus yang pada akhirnya tutup dan sudah 

tidak beroperasi lagi. Selain itu, pada 

penelitian ini menggunakan teori kognitif 

belajar bermakna karena banyak member 

yang kursus Bahasa Inggris tidak hanya 

pada satu lembaga saja. Ada beberapa 

murid atau member yang setelah selesai 

atau lulus pada lembaga kursus, member 

tersebut kemudian mengikuti kursus Bahasa 

Inggris pada lembaga lain. Member tersebut 

mengkaitkan antara metode pembelajaran 

lembaga sebelumnya dengan metode 

pembelajaran lembaga yang baru akan 

diikuti. Sehingga adanya perbandingan 

antara lembaga yang pernah diikuti dengan 

lembaga yang belum diikuti dalam program 

yang sama. Tutor juga melakukan 

pembaharuan materi dengan mempelajarai 

materi dari luar negeri atau secara 

internasionla melalui website video youtube 

dan sebagainya. 

Hubungan antara model 

pembelajaran kognitivisme dengan model 

pembelajaran di lembaga kursus LC melalui 

metode Advance Organizer yang 

merupakan bentuk dari model belajar 

bermakna. Metode Advance Organizer 

dalam Amalia (2017: 8) merupakan salah 

satu inovasi yang dibutuhkan dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

hasil tujuan pembelajaran yang lebih baik 

karena keberhasilan suatu kegiatan belajar 

membutuhkan sebuah inovasi dalam 

pembelajarannya. Berbagai inovasi 

dilakukan oleh lembaga kursus LC untuk 

dapat bersaing dengan lembaga lain serta 

untuk terus mengembangkan lembaga LC 
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di tengah tengah kemunduran Kampung 

Inggris. Perkembangan lembaga LC yang 

sangat cepat dimulai pada tahun 2015 

tersebut memberikan dampak yang positif 

dengan menjadikan lembaga LC sangat 

terkenal ditengah kemunduran Kampung 

Inggris. Nilai positif yang dilakukan oleh 

lembaga LC dapat dijadikan motivasi dan 

acuan bagi lembaga kursus lain agar dapat 

berkembang dengan baik. Sehingga 

kemunduran dan penurunan pengunjung 

pada Kampung Inggris tidak akan terjadi 

dan sebaliknya untuk mengembalikan 

kejayaan Kampung Inggris seperti 

sebelumnya. 

 

C. Inovasi Pembelajaran pada 

Lembaga Kursus LC 

Untuk menghadapi persaingan yang 

ketat dengan lembaga kursus lain di 

Kampung Inggris, lembaga LC memiliki 

inovasi untuk mengatasinya, yaitu dengan 

selalu berimprovisasi antara anggota satu 

dengan yang lain dalam lembaga LC seperti 

halnya dalam bidang marketing, bidang 

pengajaran, dan bidang infrastruktur. Selain 

itu, lembaga LC juga memiliki inovasi lain 

dalam menangkap sebuah peluang. Seperti 

yang telah dikatakan oleh Bapak Arifin 

selaku Manajer Program di LC bahwa 

lembaga LC memiliki sebuah tim 

kurikulum dan tim tersebut bertugas untuk 

menciptakan berbagai inovasi dan mampu 

menggunakan peluang secara maksimal, 

salah satunya adalah dengan melihat 

kelemahan di lembaga kursus lain untuk 

menjadikan kelemahan tersebut sebagai 

kekuatan dari lembaga LC. Kemudian hal 

tersebut akan dilakukan evaluasi 

perbandingan lembaga antara lembaga LC 

dengan lembaga lain untuk mengetahui 

keefektifan dari suatu metode 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang 

dilakukan di lembaga kursus LC bersifat 

lebih fleksibel, dimana tidak terikat banyak 

peraturan dan tenaga pengajar sering 

melakukan pendekatan pribadi kepada 

member untuk mengetahui dan memahami 

kelemahan member pada materi yang 

diberikan. Oleh karena itu, lembaga LC 

menyediakan tim kesiswaan untuk 

mengatasi member yang bermasalah 

melalui bimbingan konseling. Hal tersebut 

merupakan suatu bentuk inovasi dimana 

lembaga lain tidak menyediakan fasilitas 

khusus seperti halnya bagian kesiswaan. 

Dengan adanya tim kesiswaan membuat 

lembaga LC mengadopsi metode di 

pendidikan sekolah untuk meningkatkan 

komunikasi dua arah antara member dengan 

tenaga pengajar agar proses pengajaran 

berlangsung dengan nyaman. Kemudian 

setiap tenaga pengajar melakukan 

pendekatan individual dan mengadakan 

konseling untuk mengatasi member yang 

bermasalah tetai tetap memberikan porsi 

yang sama atau adil kepada semua member 

tanpa bersikap tidak adil. 

Lembaga LC juga memiliki inovasi 

dalam perihal program kursus. LC 

memfokuskan pada 2 program yang 

mencakup grammar, speaking, 

pronunciation dan vocabulary yang 

disatukan dalam program tersebut. 

Sehingga lembaga LC tidak hanya berfokus 

pada satu sub materi saja, tetapi semua 

materi yang disatukan dalam sebuah 

program. Hal ini berbeda dengan lembaga 

lain seperti lembaga BEC yang lebih focus 

pada program speaking, lembaga Krisna 

yang lebih focus pada program grammar, 

dan sebagainya. 

Program inovasi yang menarik 

lainnya di lembaga kursus LC adalah 

program camp. Program camp dilakukan 

ketika member berada di luar jam 

pembelajaran kelas, dengan kata lain 

program camp dilakukan ketika member 

berada di camp. Tujuan dari program camp 

adalah untuk memaksimalkan pembelajaran 

yang diikuti di kelas untuk diterapkan 

minimal dalam camp, dan seterusnya untuk 

kegiatan sehari-hari member. Program 

camp dilakukan pada pagi hari untuk 

menghafal vocabulary dan malam hari 

untuk mengaplikasikan vocabulary yang 

telah dipelajari pada pagi harinya. 

Inovasi lain yang disukai oleh 

member adalah pada lembaga kursus LC 

menyediakan jam pelajaran tambahan. Jam 

pelajaran tambahan tersebut dimanfaatkan 

para member untuk mengulang materi atau 

pembahasan dari teacher yang telah 

dipelajari sebelumnya. Sehingga fasilitas 

jam pelajaran tambahan di luar jam efektif 
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pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh 

member semaksimal mungkin untuk 

mempelajari kembali perihal materi yang 

masih belum dimengerti dan dipahami 

dengan baik. Inovasi metode pembelajaran 

dalam sebuah program di lembaga LC 

adalah adanya program guide master. 

Program tersebut bertujuan untuk 

mengaplikasikan materi yang telah 

dipelajari untuk diterapkan dan diajarkan 

pada member junior. Selain itu, program 

guide master juga melatih member senior 

unutk menjadi asisten tutor atau teacher. 

LC merupakan lembaga kursus 

bahasa asing yang unik dan menarik karena 

memiliki berbagai ide ide terbaru yang 

digunakan dalam metode pembelajaran agar 

member merasa nyaman dan tidak bosan 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal 

ini membuktikan bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan oleh lembaga 

LC mengadopsi pada teori kognitivisme 

yaitu lebih berfokus terhadap proses 

pembelajaran daripada hasil. Karena proses 

tidak akan pernah salah dalam menentukan 

sebuah hasil. 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Model Belajar Bermakna Menurut 

Ausubel  

1) Struktur Kognitif 

Struktur kognitif yang dimaksud 

disini fakta-fakta dan konsep-

konsep yang telah dipelajari dan 

diingat oleh siswa. Kognitif dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris di 

Lembaga Kursus LC terdiri dari 

pola pikir individu dan motivasi 

setiap individu dalam mengikuti 

kegiatan kursus Bahasa Inggris di 

lembaga LC. Setiap member 

memiliki pola pikir dan motivasi 

yang berbeda. Bahasa Inggris 

merupakan salah satu pelajaran 

yang penting dalam pendidikan 

sekolah. Selain itu, Bahasa Inggris 

telah menajdi bahasa internasional 

yang berbagai negara menggunakan 

dan menerapkan dalam pendidikan 

sekolah maupun percakapan sehari-

hari. Beberapa member mengikuti 

kegiatan kursus dengan tujuan yang 

berbeda-beda. Banyak member 

mengikuti kursus dengan tujuan 

ingin memperlancar kemampuan 

Bahasa Inggrisnya, ada juga 

member yang mengikuti kursus 

karena ingin mendapatkan beasiswa 

untuk mendaftar pada perguruan 

tinggi, serta ada juga yang 

mengikuti kursus karena 

keterpaksaan dari keinginan atau 

perinta orang tua. 

 

2) Stabilitas 

Stabilitas dalam model pembelajarn 

Bahasa Inggris di Kampung Inggris 

ini yang dimaksud adalah intensitas 

pembelajaran Bahasa Inggris. 

Metode pembelajaran Bahasa 

Inggris yang digunakan pada 

lembaga LC bersifat fleksibel 

dengan menyediakan berbagai 

Inovasi seperti halnya study club. 

Tujuan pembelajaran Bahasa 

Inggris di lembaga LC adalah agar 

setiap member terpenuhi atau 

tercapai tujuan utamanya untuk 

mengikuti kursus di lembaga LC. 

Cara yang digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran 

terutama dalam program speaking 

adalah dengan menggunakan dan 

mengaplikasikan Bahasa Inggris 

sehari-hari. LC menyediakan 

program intensif dengan intensitas 

pembelajaran Bahasa Inggris yang 

cukup baik. Hal ini dengan adanya 

bermacam macam program dengan 

4 kali pertemuan dalam sehari. 

Sedangkan jika ada kegiatan di luar 

kelas seperti gathering, maka setiap 

member dan tutor tetap 

menggunakan Bahasa Inggris. 

Intensitas pembelajaran Bahasa 

Inggris harus diikuti dengan 

penggunaan atau mengaplikasikan 

materi Bahasa Inggris dalam 

percakapan sehari-hari. Karena 

pada dasarnya, Bahasa Inggris 

membutuhkan sebuah kebiasaan 

untuk memperlancar keahlian 

dalam berbahasa Inggris. 

3) Kejelasan Pengetahuan 

Kejelasan pengetahuan disini yang 

dimaksud adalah Bahasa Inggris 
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sebagai ilmu pengetahuan yang 

menjadi materi utama dalam 

lembaga kursus LC. setiap member 

yang mengikuti kursus dibatasi 

dengan waktu tertentu. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya 

misalnya program English Master 

ditempuh intensif selama 4 bulan, 

selain program tersebut ditempuh 

selama 3 bulan bahkan ada yang 

satu bulan. Standar materi yang 

digunakan oleh lembaga LC 

disusun oleh bagian Litbang yang 

kemudian dipresentasikan untuk 

dilakukan pengkajian dan 

pertimbangan keefektifan materi. 

Selain itu, referensi lain yang 

digunakan untuk sebuah kurikulum 

berasal dari perbandingan lembaga 

kursus nasional, internasional, serta 

video, buku dan lietaratur lainnya 

yang direkomendasikan. 

 

KESIMPULAN 

Kampung Inggris ini berdiri 

pertama kali pada tahun 1977 yang 

dipelopori oleh Pak Kallend dan gurunya 

KH Ahmad Yazid dengan lembaga pertama 

kali yaitu BEC. Kejayaan Kampung Inggris 

dimulai pada tahun 2006 ketika diterapkan 

kurikulum SBI dan mulai meredup pada 

tahun 2012 ketika dihapuskan kurikulum 

SBI oleh MK. Kampung Inggris mengalami 

kemunduran sehingga banyak lembaga 

lembaga yang akhirnya tidak mampu untuk 

bertahan. Akan tetapi, lembaga LC bertahan 

di tengah-tengah kemunduran dengan 

berbagai inovasi pembelajaran yang 

menarik. 

Model pembelajaran yang efektif 

merupakan cara atau langkah penting bagi 

proses belajar mengajar. Model 

pembelajaran yang efektif terdiri dari 3 

bentuk atau faktor, yaitu: 

a. Program kursus yang intensif dan 

inovatif 

b. Tenaga pengajar atau tutor yang 

berkualitas dan profesional 

c. Fasilitas pendukung sebagai sarana 

dan prasarana keefektifan dan 

kenyamanan terhadap proses 

pembelajaran 

Lembaga LC merupakan lembaga kursus 

yang cukup kredibel dalam metode 

pembelajarannya. Berbagai inovasi 

dilakukan oleh lembaga LC untuk terus 

berkembang dan bertahan dalam persaingan 

antar lembaga di Kampung Inggris. Inovasi-

inovasi tersebut berupa metode 

pembelajaran yang bersifat fleksibel dan 

tidak terikat pada peraturan, adanya tim 

kesiswaan, menyediakan program yang 

mencakup seluruh program, adanya 

program camp, fasilitas study club yang 

efektif, program guide master, serta fasilitas 

pendukung yang sangat memadai. 

Metode pembelajaran Ausubel 

terutama model belajar bermakna 

merupakan salah satu teori model 

pembelajaran kognitivisme yang sesuai 

dengan metode pembelajaran pada lembaga 

kursus Kampung Inggris. Faktor-faktor 

utama yang mempengaruhi model belajar 

bermakna seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu mencakup struktur 

kognitif yang ada, stabilitas, serta kejelasan 

pengetahuan dalam model pembelajaran 

Bahasa Inggris di lembaga kursus LC. 
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