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RINGKASAN
Salah satu tujuan utama mempelajari bahasa Inggris di era globalisasi saat ini adalah
kemampuan dalam percakapan bahasa Inggris. Namun, kemampuan percakapan bahasa
Inggris masih dianggap sebagai salah satu keterampilan yang sulit dilakukan bagi siswa.
Banyak siswa menghadapi beberapa kesulitan ketika mereka hendak berkomunikasi dengan
bahasa Inggris. Sebagai solusi untuk memotivasi siswa belajar dan berkomunikasi dengan
bahasa Inggris adalah dengan menyediakan media pengajaran yang menarik dan metode
(cara) pembelajaran yang efektif. Salah satu media pengajaran yang menarik adalah dengan
penggunaan media film. Selain itu, metode pembelajaran yang efektif juga dapat membantu
siswa memahami informasi yang diajarkan. Salah satu metode pembelajaran yang dapat
diterapkan untuk memotivasi siswa berkomunikasi bahasa Inggris adalah dengan
menggunakan metode dubbing dan subtitling. Media dan metode yang efektif dan efisien
dapat membantu siswa terlibat untuk belajar bahasa Inggris dan sekaligus termotivasi untuk
berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini
adalah para siswa Kelas X SMA 11 Palembang. Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan
di SMA 11 Palembang dengan diikuti oleh 40 orang peserta. Dari hasil evaluasi diperoleh
hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian ini di antaranya adalah memberikan pengetahuan
tentang media dan metode pembelajaran percakapan bahasa Inggris berupa tips dan strategi
untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris.

PRAKATA
Puji syukur penulis ucapkan kepada Ilahi Robbi, karena atas rahmat dan karunianya,
kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan bertema
Motivasi Pembelajaran dan Percakapan Bahasa Inggris Melalui Media Film dengan Metode
Dubbing dan Subtitling di SMAN 11 Palembang
Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma
Pergururan tinggi yang dilaksanakan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni
2018 di SMAN 11 Palembang. Materi pelatihan dipilih karena banyak siswa sulit
berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan belum adanya media serta metode pembelajaran
yang menarik untuk memotivasi siswa terlibat dalam kegiatan berkomunikasi dengan bahasa
Inggris.
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Ketua STIK Siti Khadijah Palembang yang telah membantu kelancaran pelaksanaan
kegiatan pengabdian ini.
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang yang
telah memberikan kemudahan dalam pelaksanan pengabdian.
3. Kepala Sekolah SMAN 11 Palembang yang telah memberikan fasilitas dalam
kegiatan pengabdian ini
Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris, khususnya peningkatan terhadap
pemahaman materi dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris.
Palembang, 25 Juli 2018
Ketua Pelaksana

Abdul Aziz Rifaat S.Pd., M.Pd
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisa Situasi
Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses belajar
mengajar. Pengaruh motivasi terhadap pembelajaran dapat dilihat dari keterlibatan dan
respon siswa terhadap materi yang diajarkan. Semakin tinggi keterlibatan dan respon siswa
terhadap pembelajaran, semakin baik prestasi belajar yang akan mereka capai. Hal ini juga
berlaku dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya percakapan bahasa Inggris
(conversation).
Pada kenyataanya, banyak siswa belum termotivasi untuk terlibat dan merespon
kegiatan percakapan bahasa Inggris. Hal ini disebabkan kurangnya peranan guru memotivasi
siswa dalam kegiatan percakapan bahasa Inggris ini. Misalnya, siswa tidak diberikan media
pengajaran yang menarik sekaligus juga tidak diterapkan metode pembelajaran yang tepat
dan mendukung sehingga mereka tidak tertarik untuk terlibat mempelajari bahasa Inggris
termasuk materi percakapan bahasa Inggris. Padahal, kemampuan dalam percakapan bahasa
Inggris merupakan salah satu tujuan utama mempelajari bahasa Inggris dalam menghadapi
perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi sekarang ini.
Kemampuan percakapan bahasa Inggris dianggap sebagai salah satu keahlian yang
sulit dilakukan bagi siswa. Banyak siswa menghadapi beberapa kesulitan ketika mereka
hendak berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Walaupun mereka sudah belajar bahasa
Inggris selama bertahun-tahun. Beberapa kesulitan yang sering dihadapi dan dikeluhkan
siswa diantaranya adalah siswa menganggap mereka tidak mampu berkomunikasi dengan
bahasa Inggris, karena mereka tidak menguasai kosa-kata bahasa Inggris sehingga sulit untuk
menyampaikan gagasan ataupun ide ketika berkomunikasi dengan bahasa Inggis. Selain itu,
mereka juga takut dan kurang percaya diri terhadap kemampuan untuk mengucapkan kosa
kata bahasa Inggris. Oleh karena itu diperlukan beberapa solusi yang efektif dan efisien untuk
memotivasi siswa belajar dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris.

B.Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang motivasi
pembelajaran dan Percakapan Bahasa Inggris Melalui Media Film dengan Metode
Dubbing dan Subtitling di SMAN 11 Palembang.
C. Manfaat Kegiatan.
Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengetahuan tentang motivasi pembelajaran dan Percakapan Bahasa
Inggris Melalui Media Film dengan Metode Dubbing dan Subtitling di SMAN 11
Palembang;
2. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan memberikan
kontribusi secara langsung sebagai implementasi dari proses pembelajaran.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini adalah:
1. Tumbuhnya kesadaran para siswa tentang pentingnya belajar bahasa Inggris sebagai
sarana komunikasi Internasional.
2. Memanfaatkan potensi daerah dalam hal ini objek wisata menjadi sarana yang
mendatangkan income bagi daerah dan khususnya para pemuda itu sendiri.
B. LUARAN
Luaran yang dicapai dalam Program pengabdian masyarakat “Motivasi
pembelajaran dan percakapan bahasa inggris melalui media film dengan metode Dubbling
dan Subtitling” di STIK Siti Khadijah Palembang adalah terpublikasinya program
kegiatan pengabdian ini melalui media elektronik sehingga masyarakat mengalami
peningkatan pengetahuan.

BAB III
METODE PELAKSANAAN
A. Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
1. Melakukan studi pustaka tentang materi pengajaran dan pembelajaran percakapan
bahasa Inggris.
2. Melakukan persiapan bahan dan alat pendukung berupa film sebagai media
pengajaran percakapan bahasa Inggris serta dubbing dan subtitling sebagai metode
pembelajaran percakapan bahasa Inggris.
3. Melakukan uji coba desain materi yang akan disampaikan.
4. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama
tim pelaksana.
5. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan
pengabdian masyarakat.
B. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran yang dipilih adalah para siswa SMAN 11 Palembang
C. Jadwal Kegiatan
Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Waktu : 09.00-10.00 wib
Tempat : SMAN 11 Palembang

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAAN
.

Sebagai solusi untuk memotivasi siswa belajar dan berkomunikasi dengan bahasa
Inggris adalah menyediakan media pengajaran yang menarik dan metode (cara) pembelajaran
yang efektif. Salah satu media pengajaran yang menarik adalah menggunakan media film.
Film merupakan media berbentuk animasi dan bergambar yang dapat menarik perhatian
siswa untuk mempelajari bahasa Inggris. Dalam film juga disajikan certita yang menarik dan
ditampilkan dengan nuansa imajinatif. Dengan kata lain, media film dapat membantu siswa
tertarik untuk belajar bahasa Inggris dan mau terlibat dalam pembelajaran bahasa Inggris.
Selain itu, metode pembelajaran yang efektif dan efisien juga dapat membantu siswa
memahami informasi yang diberikan. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan
untuk memotivasi siswa berkomunikasi dengan bahasa Inggris adalah menggunakan metode
dubbing dan subtitling.Dubbing merupakan salah satu metode meniru suara aktor yang
berperan dalam film. Hal ini dapat membuat siswa tertarik untuk berkomunikasi dengan
bahasa Inggris. Sedangkan subtitling adalah metode mentranskripsikan dialog film yang
ditampilkan pada layar bagian bawah. Hal ini dapat membantu siswa memahami kosakata
dialog film berbahasa Inggris. Dengan kata lain, media pengajaran dan metode pembelajaran
merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung sebagai
sarana bagi siswa dalam memahami informasi yang diberikan. Media dan metode yang
efektif dan efisien dapat membantu siswa terlibat untuk belajar bahasa Inggris dan sekaligus
termotivasi untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:
1.

Pengetahuan dan pemahaman siswa SMAN 11 Palembang tentang penggunaan
film dalam pembelajaran percakapan bahasa Inggris dengan menerapkan metode
dubbing dan subtitiling.

2.

Pengalaman baru dan keterampilan Siswa SMAN 11 tentang penggunaan film
dalam pembelajaran percakapan bahasa Inggris dengan menerapkan metode
dubbing dan subtitiling

B. Saran
Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka
selanjutnya perlu:
1. Mengadakan pelatihan yang sama terhadap materi bahasa Inggris yang berbeda
dengan khalayak sasaran yang lebih banyak.
2. Mengadakan pelatihan tentang media pengajaran dan metode pembelajaran bahasa
Inggris yang efektif dan efisien untuk guru bahasa Inggris
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Surat Tugas Dosen

LAMPIRAN 2
Surat Tugas Mahasiswa

LAMPIRAN 3
Kontrak Pengabdian

LAMPIRAN 4
SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok Pembahasan

: Communication

Sub pokok pembahasan

: Motivasi Pembelajaran Percakapan Bahasa Ingris Melalui
Media Film Dengan Metode Dubbing Dan Subtiling

Sasaran

: Siswa SMAN 11 Palembang

Hari/ Tanggal

: Kamis,0 7 Juni 2018

Tempat

: SMAN 11 Palembang

Jam / Waktu

: 09:00- 10:00 WIB

Penyuluh

: Abdul Aziz Rifaat, S.Pd., M.Pd

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Motivasi Pembelajaran
Percakapan Bahasa Ingris Melalui Media Film Dengan Metode Dubbing Dan
Subtiling diharapkan siswa SMAN 11 Palembang Termotivasi untuk lebih
Minat dalam belajar bahasa inggris
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh
siswa lebih Minat dalam belajar bahasa inggris
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Motivasi Pembelajaran Bahasa Inggris
2. Media Pengajaran dan Metode Pembelajaran
3) Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4) Media
Leaflet

5) Setting tempat

moderator

penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6) Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

1.

Pembukaan
(10 Menit)

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Kegiatan penyuluhan
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.
3. Menggali pengetahuan
Peserta tentang
Berbahasa Inggris
4. Melakukan kontrak
waktu.
Menjelaskan
1. Motivasi Pembelajaran

Bahasa Inggris
2
3.

4.

Tanya Jawab
(15 Menit)

Penutup
(15 Menit)

Media Pengajaran dan
Metode Pembelajaran

1. Memberi kesempatan
Peserta Untuk
bertanya
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta
1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan Kembali
mengenai materi
penyuluhan
3. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

Kegiatan peserta
1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu
1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.
1. Peserta Aktif
Bertanya
2. Menjawab
pertanyaan
1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Menjawab
pertanyaan yang
diberikan
3. Mendengarkan
dan membalas
salam

MATERI PENYULUHAN
A. Motivasi Pembelajaran Bahasa Inggris
Menurut Dörnyei (2016) ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses
pembelajaran bahasa asing diantaranya adalah: bakat, minat, motivasi, gaya belajar,
kepribadian, strategi belajar, kepercayaan si pembelajar, dan sebagainya. Dari semua faktor
ini, motivasi merupakan faktor yang paling penting dan sangat mempengaruhi proses
pembelajaran bahasa asing terutama pada individu yang telah dewasa (Gardner & Lambert,
2016). Lebih lanjut Lakawa (2017) menambahkan bahwa ada dua komponen utama untuk
mempertahankan motivasi dalam pembelajaran bahasa asing. Kedua komponen utama ini
berasal dari dalam dan luar diri pembelajar sendiri. Komponen dari dalam diri berupa
kebutuhan tentang pentingnya belajar bahasa yang jelas (clear needs analysis) dan komponen
dari luar diri berupa fasilitas pembelajaran bahasa (language teaching facilities) yang
memadai. Apabila kedua komponen ini terpenuhi, maka proses pembelajaran dan pengajaran
bahasa Inggris dapat berjalan dengan baik.
B. Media Pengajaran dan Metode Pembelajaran
Bahasa Inggris Salah satu usaha untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran
bahasa adalah dengan menggunakan media pengajaran yang menarik. Menurut Sanjaya
(2010) ada 3 jenis media berdasarkan sifatnya yaitu media auditif, visual, dan audio visual.
Dari ketiga jenis media ini, media audiovisual merupakan media yang paling solutif untuk
melibatkan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, karena mengkombinasikan kedua
unsur media yaitu media auditif dan visual. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa media
audiovisual adalah media yang lebih baik dan lebih menarik karena mengandung kedua unsur
dari media auditif dan media visual yaitu unsur suara dan juga unsur gambar seperti rekaman
video, slide suara, dan film. (Sanjaya, 2010) Film merupakan salah satu media pengajaran
bahasa Inggris yang menarik bagi siswa. Melalui media film dapat meningkatkan peran aktif
siswa untuk terlibat dalam percakapan bahasa Inggris dengan berperan seolah-olah menjadi
aktor atau dubber dalam film. Film juga dapat dijadikan sebagai media yang efektif untuk
melatih kemampuan percakapan bahasa Inggris siswa dengan cara siswa berperan sebagai
pengisi suara dalam film tersebut atau dubbing. Dengan cara seperti ini, siswa akan
termotivasi untuk memilih kosakata yang tepat digunakan ketika berperan sebagai pengisi
suara dalam film. Selain itu, siswa juga terlatih berkomunikasi dengan bahasa Inggris sesuai
dengan konteksnya.

Dengan demikian, film bukan hanya dapat digunakan sebagai media pengajaran yang
menarik untuk meningkatkan peran siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, tetapi
juga dapat digunakan sebagai wadah untuk melatih pembelajaran bahasa Inggris khususnya
percakapan bahasa Inggris. Di dalam sebuah film, siswa dapat melatih kemampuan
percakapan bahasa Inggris dengan menjadi seorang dubber dansekaligus dapat memahami
terjemahan teks film sehingga menambah pembendaharaan kosa kata yang dapat digunakan
dalam percakapan sehari-hari. Dengan menggunakan media pengajaran yang menarik seperti
film dan metode pembelajaran yang efektif serta inovatif, hal ini dapat meningkatkan
motivasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris khususnya materi pembelajaran
percakakapan bahasa Inggris.
Selain itu, metode pembelajaran juga memegang peranan penting bagi siswa untuk
memahami informasi yang diberikan. Metode pembelajaran yang efektif dan efisien dapat
membantu siswa terlibat dalam pembelajaran bahasa Inggris dan sekaligus termotivasi untuk
berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ada dua metode penerjemahan dalam film yang dapat
diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris khususnya percakapan bahasa Inggris
yaitu metode dubbing dan subtitling. Hal ini sesuai dengan pernyataan Baker (2001: 244)
bahwa “since 1929, when the first sound films reached an international audience, two
methods have been dominant: subtitling and dubbing". Lebih lanjut, Baker (2001: 245)
menjelaskan bahwa untuk menarik perhatian dan memperoleh pemahaman penonton terhadap
film asing dapat digunakan metode dubbing dan subtitling.Dubbing merupakan metode
meniru suara aktor yang berperan dalam film.
Subtitling adalah metode mentranskripsi dialog film atau dialog televisi yang
ditampilkan secara simultan pada bagian bawah layar. Terkait dengan pembelajaran bahasa
asing, metode dubbing dan subtitling sekarang ini merupakan dua metode yang paling efektif
digunakan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris.
Kedua metode ini dapat membantu siswa memahami dengan baik apa yang harus
mereka lakukan, karena dalam metode ini mereka terlibat secara langsung dan
mempraktekkan kegiatan komunikasi berbahasa Inggris seolah-olah mereka berada dalam
kondisi nyata melakonkan kegiatan percakapan sehari-hari. Dengan kata lain, metode
dubbing dan subtitling ini merupakan metode yang efektif dan efisien untuk meningkatkan
kemampuan berbicara bahasa Inggris serta dapat diterapkan khususnya pada percakapan
bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari.

C. Metode Dubbing dan Subtitling
Dalam Percakapan Bahasa Inggris Salah satu solusi alternative untuk memotivasi
siswa belajar dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris adalah melalui media film
menggunakan metode dubbing dan subtitling.
Dubbing merupakan metode meniru suara aktor yang berperan dalam film. Metode
dubbing ini digunakan oleh siswa untuk melatih percakapan bahasa Inggris dengan cara
meniru suara aktor dalam film sehingga menambah pengetahuan siswa tentang pengucapan
kosakata bahasa Inggris (pronunciation) dan meningkatkan kemampuan siswa tentang cara
pengucapan (how to pronoun the word) kosakata bahasa Inggris dengan tepat.
Metode subtitling berbahasa Inggris ini digunakan untuk membantu siswa
menggunakan kosakata bahasa Inggris yang tepat dalam melatih dan mempraktekkan
percakapan dialog film berbahasa Inggris. Dengan kata lain, melalui metode subtitling ini
mahasiswa dengan mudah mengetahui dan memahami arti serta penggunaaan kosakata
bahasa Inggris sekaligus memahami transkripsi percakapan bahasa Inggris dialog film yang
ditampilkan pada bagian layar bawah film yang nantinya akan dilatih dan dipraktekkan dalam
dunia nyata ataupun kegiatan sehari-hari.

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI
A. Foto Kegiatan

C. Daftar Hadir Peserta

LAMPIRAN 6
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Snack

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

Rp. 500.000

Cetak Leaflet

50 x Rp. 1000
Umum

Anggaran

•

Souvenir

•

Honorarium Pelaksana

Rp. 50.000
Rp. 200.000

Rp. 100.000 x 3 orang
•

Honorarium RT

Rp. 300.000

Rp. 200.000
•

Honorarium Kader

Rp. 200.000 x 2 orang
• Pembuatan laporan kegiatan
dan penggandaan

Rp. 300.000
Rp. 400.000
Rp. 200.000

Rp. 100.000
•

ATK

Rp. 50.000

Rp. 50.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

