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KATA PENGANTAR 
 

 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran bahasa di SMP adalah dengan mengadakan 

laboratorium bahasa untuk SMP. Berdasarkan pemantauan, banyak  di antara 

laboratorium bahasa yang telah diadakan tersebut belum dimanfaatkan, dikelola, dan 

dikembangkan dengan maksimal. Sejumlah laboratorium bahasa hanya sesekali saja 

dipakai untuk pembelajaran. Bahkan ada beberapa diantaranya yang rusak tanpa hampir 

pernah dipergunakan. Dengan demikian, tujuan diadakannya laboratorium bahasa 

dengan investasi dana yang besar tidak dapat tercapai. Proses pembelajaran bahasa tetap 

saja kurang berkualitas. 

 

Kurang maksimalnya pemanfaatan laboratorium bahasa ini terutama disebabkan karena 

guru bahasa tidak mengetahui cara mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan 

laboratorium bahasa. Penyebab lainnya adalah bahwa laboratorium bahasa tidak 

memiliki laboran atau teknisi. Ini menyebabkan laboratorium bahasa kurang terawat. 

Setiap kerusakan kecil tidak dapat segera tertangani sehingga kerusakan menjadi serius, 

dan akhirnya laboratorium bahasa tidak dapat berfungsi. Terbatasnya perangkat lunak 

(materi) yang tersedia juga menjadi penyebab kurang maksimalnya pemanfaatan 

laboratorium bahasa. Karena keterbatasan ini pembelajaran bahasa dalam laboratorium 

bahasa menjadi kurang bervariasi (biasanya hanya menyimak) atau bahkan tidak dapat 

berlanjut karena materinya sudah habis disajikan. Keterbatasan perangkat lunak ini 

diperburuk dengan sangat terbatasnya dana yang dialokasikan secara rutin untuk 

pemeliharaan, penambahan dan pengembangan perangkat lunak. 

 

Panduan Pemanfaatan dan Pengelolaan Laboratorium Bahasa ini disusun sebagai salah 

satu rujukan bagi sekolah, terutama guru dan laboran, dalam memanfaatkan, mengelola, 

dan mengembangkan laboratorium bahasa menuju laboratorium bahasa yang 

termanfaatkan dengan maksimal, terawat, dan berkembang sehingga pembelajaran 

bahasa menjadi lebih bermutu. 

 

Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini. Berbagai 

masukan dari lapangan untuk penyempurnaan panduan ini sangat dihargai. 

 

 

Direktur 

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 

 

 

 

Dr. Supriano, M.Ed. 

NIP. 1962 0816 199103 1001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Pembelajaran bahasa dalam koridor Kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang menuntut 

peserta didik untuk mencari tahu pengetahuan dan cara memeroleh pengetahuan tersebut 

serta membangun keterampilan berbahasa melalui authentic learning. Di sisi lain, guru 

dituntut untuk dapat menyediakan fasilitas belajar dan melaksanakan pembelajaran yang 

dapat membuat peserta didik mengalami proses authentic learning. Dalam hal ini, guru 

dituntut untuk mampu menyelenggarakan pembelajaran otentik (authentic pedagogy) dan 

penilaian otentik (authentic assessment). Agar authentic pedagogy, authentic learning, 

dan authentic assessment dapat terwujud di kelas dengan baik, sarana dan prasarana 

pendukung beserta manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pendukung tersebut 

sangat diperlukan. Salah satu sarana yang diperlukan untuk mendukung proses 

pembelajaran bahasa di sekolah adalah laboratorium bahasa. 

 

Sebagai salah satu alat dalam teknologi pembelajaran, laboratorium bahasa dalam 

pengertian yang sangat sederhana dapat hanya terdiri dari tape player. Dalam pengertian 

yang canggih, laboratorium bahasa dapat berupa seperangkat alat multimedia yang dapat 

digunakan untuk mengakses berbagai macam sumber belajar bahasa. Ciri utamanya 

adalah adanya perangkat yang dapat digunakan untuk menyampaikan bahan audio dan 

atau visual kepada peserta didik. Selain itu, alat dan sumber belajar yang disediakan 

dalam laboratorium dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar secara mandiri 

dengan sedikit atau tanpa kehadiran guru/laboran. 

 

Agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran bahasa di sekolah, laboratorium bahasa 

harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam hal memberi fasilitas kepada peserta 

didik untuk melakukan pengamatan dan eksplorasi atas fenomena dan tatabahasa dalam 

rangka membangun pengetahuan kebahasaan dan untuk melakukan praktik 

berkomunikasi dalam bahasa dalam rangka membangun keterampilan berbahasa. 

Laboratorium bahasa juga berfungsi sebagai sarana yang dapat digunakan guru untuk 

melaksanakan pembelajaran saintifik dan penilaian otentik. Dengan dukungan 

laboratorium bahasa, guru akan mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan 

berbagai metode dan melaksanakan berbagai penilaian otentik dengan berbagai moda  

seperti unjuk kerja, observasi kegiatan diskusi peserta didik di laboratorium, dan tes atas 

kompetensi pengetahuan yang dilaksanakan di laboratorium bahasa.  

 

Bahwa dukungan laboratorium bahasa sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran bahasa di sekolah dinyatakan dalam PP No. 3 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 43 ayat 

1 dan 2. Di dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah juga dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi, dalam hal ini sarana laboratorium, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran  

 

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan bahwa laboratorium bahasa yang ada di 

sekolah tidak selalu dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan ada yang hampir tidak 

dimanfaatkan sama sekali. Keadaan seperti ini tentu tidak diharapkan, karena 

laboratorium bahasa yang diadakan dengan biaya yang tidak sedikit tersebut ternyata 
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tidak membantu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa peserta didik.  

 

Alasan tidak dimanfaatkannya laboratorium bahasa secara maksimal beragam. Ada guru 

yang merasa repot jika harus mengajar bahasa di dalam laboratorium karena harus 

melakukan persiapan lebih banyak dibandingkan dengan mengajar di ruang kelas biasa. 

Ada guru yang merasa takut mengajar di laboratorium karena jika terjadi kerusakan dia 

tidak dapat memperbaikinya sementara teknisi laboratorium tidak ada. Ada juga guru 

yang tidak mau mengajar di laboratorium karena ia tidak dapat mengoperasikannya. Dan 

masih banyak lagi alasan lainnya.  

 

Panduan pemanfaatan dan pengelolaan laboratorium bahasa ini disusun sebagai salah satu 

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan mengatasi sebagian dari 

masalah-masalah yang ada di lapangan seperti tersebut di atas. 

 

B. Tujuan 

 

Secara umum tujuan penulisan panduan ini merupakan rujukan bagi sekolah dalam 

mengadakan, memelihara, memanfaatkan dan mengembangkan laboratorium bahasa 

untuk menciptakan pembelajaran bahasa yang berkualitas agar pencapaian belajar bahasa 

peserta didik meningkat. Tujuan khusus panduan ini adalah menyediakan panduan praktis 

pelaksanaan pembelajaran saintifik bahasa berbasis laboratorium kepada guru dan peserta 

didik 

 

C. Sasaran 

 

Dengan digunakannya panduan ini, guru diharapkan mampu menyelenggarakan 

pembelajaran bahasa di sekolah dengan baik melalui pemanfaatan secara maksimal sarana 

yang tersedia di laboratorium bahasa di sekolah. Dengan memanfaatkan sarana tersebut, 

guru diharapkan mampu mengembangkan berbagai metode pembelajaran dan 

menerapkan berbagai moda  penilaian otentik sehingga kualitas pembelajaran bahasa 

peserta didik meningkat. Dengan dukungan sarana laboratorium bahasa dan dengan 

keberagaman metode pembelajaran dan moda  penilaian yang dilaksanakan guru, kualitas 

proses belajar peserta didik akan meningkat yang akan berujung pada penguasaan 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang baik.  

 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 

2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Sarana dan Prasarana Sekolah atau Madrasah Pendidikan Umum. 

5. Surat Edaran Mendikbud Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 Tanggal 08 November 
2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.  
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6. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 420/176/SJ dan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Standar Kompetensi lulusan pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Standar Isi pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang 

Standar Penilaian pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Pendidikan Dasar dan Menengah 
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BAB II 

LABORATORIUM BAHASA SEBAGAI SARANA PENDUKUNG 

PEMBELAJARAN BAHASA 

 

 

A. Laboratorium Bahasa 

 

Secara konvensional, laboratorium bahasa pada umumnya berupa sebuah ruangan yang 

berisi meja atau booth yang dilengkapi dengan tape player dengan segala 

kelengkapannya dan control booth guru atau pengamat dan digunakan untuk 

pembelajaran bahasa. Tape player memiliki fasilitas untuk play, rewind,  forward, dan 

record. Peserta didik dapat berlatih menggunakan bahan rekaman dan mengikuti 

kegiatan pembelajaran bahasa secara individual atau berkelompok, dan guru dapat 

mendengarkan masing-masing peserta didik melalui headset.  

 

Pada saat ini, laboratorium bahasa konvensional di banyak lembaga telah digantikan 

dengan laboratorium multimedia berupa ruang yang dilengkapi dengan jaringan 

komputer yang terhubung dengan jaringan internet, perangkat lunak yang sesuai, dan 

peralatan lain yang dirancang untuk membantu peserta didik belajar bahasa baik dengan 

bimbingan guru maupun tanpa bimbingan guru. Laboratorium multimedia tidak hanya 

memenuhi fungsi yang ada pada laboratorium bahasa konvesional, namun juga memiliki 

fungsi-fungsi yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan berbagai 

moda dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terkini (misal: 

penggunaan materi audiovisual dan program-program interaktif).   

 

B. Peranan Laboratorium Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa 

 

Penggunaan laboratorium bahasa terutama untuk pembelajaran bahasa asing menjadi 

sangat populer sejak zaman Perang Dunia II, terutama di Amerika Serikat, dalam upaya 

melatih berbahasa asing bagi personel angkatan perang yang akan ditugaskan ke daerah-

daerah pendudukan di negara asing. Laboratorium bahasa pada waktu itu dimanfaatkan 

terutama sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga guru. Jadi salah satu fungsinya 

adalah seolah-olah menggantikan tenaga guru. Sebagai “pengganti guru” potensi 

laboratorium bahasa yang paling besar ialah memberikan pelatihan yang bersifat 

menghafal dan menirukan (rote learning/listen & repeat) secara mekanistik tanpa lelah. 

Dengan demikian materi pembelajaran bahasa pun didesain dengan pendekatan 

mekanistik yang tujuannya membentuk kebiasaan (habit forming) dalam menerapkan 

pola kalimat. Pendekatan semacam inilah yang disebut pendekatan audio-lingual, yang 

berdasarkan teori ilmu psikologi behaviorisme dan aliran linguistik struktural (structural 

linguistics). Ini merupakan penggunaan laboratorium bahasa dengan paradigma 

pembelajaran lama. 

 

Berbeda dari paradigma lama, paradigma baru laboratorium bahasa tidak memfungsikan 

laboratorium bahasa sebagai pengganti guru, melainkan sebagai sarana pendukung 

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya pembelajaran otentik, pemanfaatan materi 

otentik serta penilaian otentik. Fungsinya tidak sebagai sarana pelatihan mekanistik yang 

bertujuan membentuk kebiasaan dalam pemantapan pola kalimat (pattern practice), 

melainkan untuk pelatihan berkomunikasi melalui kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi pada kegiatan belajar learning centered. Desain materi dan pendekatan yang 

digunakan bukan pendekatan behavioristik, melainkan lebih mendasarkan kepada 
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membangun keterampilan berbahasa dan kemampuan kognitif kebahasaan yang baik 

disamping sikap berbahasa yang baik pula. Pendekatan semacam inilah yang dinamakan 

pendekatan komunikatif (Communicative Approach/CA). 

 

Seiring dengan pelaksanaan pembelajaran ilmiah dan model-model pembalajaran lainnya 

dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa, pemanfaatan laboratorium bahasa untuk 

pembelajaran hendaknya mencakupi tiga ranah, yaitu: 1) pemberian pengalaman tentang 

aspek komunikasi yang dipelajari (exposure); 2) pelatihan keterampilan berbahasa (skill 

building); dan 3) pembuktian (inquiry/discovery) kaidah-kaidah berbahasa (misal: 

tatabahasa).  

 

C. Penggunaan Laboratorium Bahasa untuk Pembelajaran Komunikatif  

 

Untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa komunikatif  di laboratorium bahasa, 

prinsip-prinsip penting berikut ini perlu dipahami dan diterapkan: 

 

1. Transfer of information 
Latihan berkomunikasi harus melibatkan transfer informasi dari peserta didik yang satu 

kepada yang lain. Tanpa adanya transfer informasi, prosesnya tidak dapat disebut 

sebagai kegiatan/latihan komunikasi. 

2. Information gap 
Supaya terjadi transfer informasi, maka harus ada kesenjangan informasi di antara para 

peserta didik. Artinya, dalam situasi berkomunikasi satu pihak mempunyai informasi 

yang akan ditransfer, sedangkan yang lain tidak memiliki informasi tersebut. Apabila 

kedua pihak mempunyai informasi yang sama, maka situasi itu bukanlah situasi 

berkomunikasi tetapi hanya merupakan komunikasi semu. 

3. Task dependency 
Peserta didik hanya akan dapat menyelesaikan tugas ke dua apabila dia dapat 

menyelesaikan tugas pertama dengan baik. Oleh karena itu setiap peserta didik akan 

merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan setiap tugas dengan sempurna. 

4. Self-motivated participation 
Keikutsertaan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran didorong oleh motivasinya 

sendiri, bukan semata-mata karena mendapat tugas dari luar (misalnya guru dan buku). 

5. Student-centred activity 

Kegiatan yang berpusat pada kepentingan sesama peserta didik, bukan semata-mata 

untuk memuaskan tugas terstruktur dari guru. 

6. Inter-student communication 

Dalam berlatih, terbina komunikasi antarpeserta didik, bukan komunikasi yang selalu 

melibatkan guru. 

7. Student interaction and cooperation 

Dalam berlatih bersama, terbina interaksi antar peserta didik dalam memecahkan 

persoalan bersama, sebagaimana layaknya komunikasi dalam pergaulan yang 

wajar/alami. 

8. Non-judgemental evaluation 

Penilaian hasil kerja yang tidak bersifat “memvonis” sebagai “salah” atau “benar”, 

melainkan bersifat “meluruskan” agar isi informasi tidak melenceng. 

9. Correction of the content 

Apabila terjadi kesalahan dalam penyelesaian tugas, maka koreksi dilakukan hanya 

kalau kesalahan itu mengakibatkan isi informasi menjadi melenceng/salah. Kesalahan 

tata bahasa dikoreksi pada waktu lain tersendiri. 
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10. Self-correction 

Karena pada waktu mengerjakan latihan seorang peserta didik merasa bertanggung 

jawab untuk melanjutkan ke tugas berikutnya (prinsip no. 3), maka dia akan sadar 

dengan sendirinya apabila yang bersangkutan membuat kekeliruan pada waktu 

mengerjakan tugas/latihan. 

11. Subconscious working on grammar 

Menguasai kaidah tatabahasa secara tidak langsung melalui kegiatan berkomunikasi 

dengan bahasa target. 

12. Group problem solving 

Berdiskusi, kalau perlu berdebat secara sehat, di antara rekan sekelompok dengan 

tujuan memecahkan masalah yang dihadapi bersama. 

 

Ilustrasi berikut memberi gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan perinsip-prinsip 

pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa sebagaimana diuraikan di atas. 

 

Simulasi dengan tiga orang peserta didik:  

 

Peserta didik A (berperan sebagai ayah) menyuruh peserta didik B (anak) menelpon 

stasiun kereta api untuk menanyakan jadwal kereta. Peserta didik B menelpon stasiun, 

diterima oleh peserta didik C (petugas). Proses simulasi (role play) ini dilaksanakan 

dalam laboratorium bahasa dan direkam. Prinsip 1 yang dipenuhi dalam simulasi ini 

adalah adanya penyampaian pesan dalam bahasa target. Prinsip 2 dalam simulasi ini 

adalah bahwa untuh menyampaikan informasi, terdapat kesenjangan informasi (misal: 

jam berapa kereta X berangkat). Prinsip 3 adalah bahwa peserta didik akan dapat 

menyelesaikan tugas pertama (yaitu memahami perintah untuk menanyakan jadwal 

kereta, dan seterusnya). Prinsip 4 adalah bahwa peserta didik berusaha karena ada 

motivasi diri untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Prinsip 5 adalah bahwa kegiatan ini 

dilaksanakan oleh peserta didik dalam rangka membangun keterampilan berbahasa dan 

pengetahuan berbahasa mereka. Prinsip 6 adalah bahwa peserta didik terlibat dalam 

„meaning negotiation‟ selama berkomunikasi. Prinsip 7 dan 12 adalah bahwa peserta 

didik saling berinteraksi dan saling membantu untuk memahami ungkapan-ungkapan 

kebahasaan. Prinsip 8 adalah apabila seorang peserta didik membuat kesalahan yang 

mengakibatkan informasinya tidak tepat, maka informasi itulah yang akan diluruskan, 

bukan peserta didik/kelompok yang “disalahkan”. Prinsip 9 dan 10 adalah apabila 

terdapat ketidaksesuaian informasi, maka masing-masing peserta didik akan tahu dengan 

sendirinya siapa yang membuat kekeliruan dengan memutar ulang rekaman simulasi 

tersebut dan peserta didik yang bersangkutan akan berusaha mengoreksi kekeliruannya. 

Tentu saja yang dikoreksi adalah isi pesannya. Prinsip 11 adalah bahwa di dalam 

mengutarakan gagasan dan pesan dalam bahasa target, peserta didik secara tidak langsung 

belajar dan menguasai tatabahasa terkait. 

 

Pembelajaran di atas dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Guru memutar contoh peristiwa komunikasi (video) yang mirip dengan peristiwa 

komunikasi yang digunakan dalam simulasi di atas. Peserta didik diminta untuk 

mengamati dan mengidentifikasi ungkapan-ungkapan kebahasaan yang ada di dalam 

video. 

2. Guru beserta peserta didik membahas ungkapan-ungkapan kebahasaan yang sudah 

teridentifikasi. 
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3. Peserta didik mencoba menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut dalam role play. 

4. Peserta didik berefleksi dengan mendengarkan rekaman role play mereka dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi pelafalan, tatabahasa, dan kesesuaian pesan. 
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BAB III 

JENIS-JENIS LABORATORIUM BAHASA DAN PEMBELAJARAN 

BAHASA DALAM LABORATORIUM BAHASA 
 

A. Jenis-jenis Laboratorium Bahasa 

 

Berdasarkan kelengkapan perangkat keras dan jenis kegiatan pembelajaran yang 

ditawarkan, pada umumnya laboratorium bahasa dapat dikategorikan menjadi tiga 

kelompok (Mangal & Mangal, 2009). Kelompok pertama adalah laboratorium yang hanya 

dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran reseptif. Jenis ini sering disebut AP (Audio 

Passive). Peserta didik mendengarkan bahan audio, biasanya menggunakan headset, yang 

diperdengarkan dari satu sumber (master console) yang dikendalikan oleh guru. 

 

Kelompok kedua adalah laboratorium yang menawarkan fasilitas yang memungkinkan 

peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui mikrofon yang ada di headset. Jenis 

ini sering disebut AA (Audio Active). Pada kelompok I dan II, peserta didik mempelajari 

materi dengan kecepatan yang sama karena sumber utama bahan tersebut ada di master 

console yang dikendalikan oleh guru.  

 

Kelompok ketiga adalah laboratorium yang memiliki fasilitas yang memungkinkan 

interaksi dua arah antara guru dan murid (baik secara individu, kelompok, maupun 

keseluruhan), antar murid (dalam kerja berpasangan, kelompok, dan kelas), dan 

pembelajaran  bahasa oleh peserta didik secara individual dengan kecepatan dan materi 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada jenis laboratorium ini peserta didik dapat 

mengontrol kegiatannya sendiri seperti playback, record, dan review. Peserta didik juga 

dapat dikelompokkan untuk mengerjakan kegiatan kelompok. Jenis laboratorium bahasa 

dengan fasilitas demikian sering disebut AAC (Audio Active Comparative).  

 

Fasilitas pembelajaran laboratorium bahasa kelompok I dan II terbatas pada programmed 

instruction karena kendali sepenuhnya ada di console (guru). Kelompok III dapat 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran secara interaktif dan komunikatif. Dengan 

kemajuan teknologi dan tuntutan pembelajaran terkini, sekolah sebaiknya mengadakan 

laboratorium bahasa tipe AAC (Audio Active Comparative).  

 

Pada prinsipnya perangkat keras laboratorium bahasa dapat dibedakan dalam dua bagian 

yaitu bagian meja guru (master console) dan bagian meja peserta didik (booth) atau meja 

peserta didik. Pada umumnya peralatan utama yang ada pada meja guru terdiri atas 

peralatan sebagai berikut: 

 

1. piranti server dan masukan program digital (komputer) 

2. piranti masukan program (tape player, CD/DVD player) 

3. piranti komunikasi melalui headset dan microphone 

4. piranti pengaturan komunikasi dengan peserta didik 

5. piranti penguat suara (amplifier/room speaker) 

6. piranti video monitor 

7. televisi besar 

8. piranti catu daya untuk keseluruhan sistem 
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Sedangkan pada meja peserta didik (booth) terdiri dari peralatan: 

 

1. komputer 

2. headset dan microphone 

3. tape recorder 

4. pre-amplifier 

5. tombol panggil (call button) 

 

Secara umum laboratorium bahasa tipe AAC menyediakan fasilitas berikut: 

 

1. penyampaian program (materi pelajaran) ke semua peserta didik, kelompok peserta 

didik, dan perorangan secara interaktif 

2. penyampaian program (materi pelajaran) ke semua peserta didik melalui televisi dan 

room speaker 

3. komunikasi guru dengan peserta didik secara individu, kelompok, dan keseluruhan 

4. kerja atau komunikasi/interaksi peserta didik secara individu, dalam kelompok, dan 

keseluruhan 

 

Selain itu pula dapat memberikan fasilitas untuk guru dalam hal: 

 

1. penyusunan program bahan ajar bahasa audio dan/atau audiovisual  

2. penyusunan materi ajar interaktif 

3. penggandaan program 

 

Laboratorium bahasa yang selama ini diadakan biasanya memiliki 20 s.d. 44 booth 

peserta didik dengan lay out sebagai berikut:  
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Ruang penyimpanan 

alat dan sumber 

belajar 

 

 

Ruang guru dan laboran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

1. Speaker ruangan – pada dinding (2 unit) 

2. Layar LCD dan/atau TV 29 inchi – pada dinding (1 unit) 

3. Master console dan cassette/VCD/DVD player (1 unit) + kursi putar guru (1 unit) 

4. Booth dengan tape recorder, headset, tombol panggil 

 5. Kursi peserta didik 

 

 

Gambar 1.Contoh lay out ruang laboratorium bahasa konvensional 
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2 1 1 

 

4     
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B. Perangkat Lunak Laboratorium Bahasa 

 

Pada umumnya yang dimaksud dengan perangkat lunak dalam pembelajaran bahasa 

dalam laboratorium bahasa adalah perangkat seperti program laboratory integrator, 

movie player, microsoft office, pita kaset, pita video, film, CD/VCD/DVD, dan bahan-

bahan pembelajaran cetak.  Berdasarkan siapa yang menyiapkannya, perangkat lunak 

pembelajaran bahasa dengan menggunakan fasilitas laboratorium bahasa dapat 

dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: 

1. Produk lembaga pemerintah yang dirancang untuk digunakan oleh guru sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. Produk ini biasanya berupa bahan penyerta atau 

suplemen buku guru dan buku siswa.  

2. Produk komersial yang sesungguhnya diproduksi bukan untuk pembelajaran bahasa, 

misalnya rekaman lagu dan film cerita. 

3. Bahan ajar komersial yang terdapat di pasaran, dan memang dirancang sebagai 

media pembelajaran bahasa asing, misalnya materi latihan TOEFL, TOEIC, bahan 

latihan percakapan, pelafalan (pronunciation), ebook, dan lain-lain. 

4. Produk “racikan” yang dibuat oleh guru yang disesuaikan dengan kurikulum atau 

kebutuhan peserta didik dengan cara menyunting bahan dari berbagai sumber, 

misalnya dari produk komersial, film, siaran radio, dan TV. 

 

Dari keempat jenis bahan tersebut, jenis yang terakhir dipandang paling cocok untuk 

pembelajaran. Namun, menghasilkan perangkat lunak yang baik tidaklah mudah.  Selain 

keterampilan mendesain dan menyunting, juga diperlukan berbagai sarana, misalnya alat 

perekam, alat penyunting, dan alat pencampur suara (sound mixer). Selain itu kadang-

kadang juga diperlukan pertolongan penutur asli untuk merekam suara dengan lafal yang 

baik.  

 

Jenis bahan komersial yang ada di pasaran tentu saja bisa dipakai. Sayangnya, selama ini 

sukar ditemukan perangkat lunak di pasaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

SMP. Dengan demikian guru biasanya perlu mengadaptasi bahan-bahan komersial 

tersebut agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 

Dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, keempat jenis perangkat lunak 

tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran baik dengan atau tanpa kehadiran guru atau 

laboran. 

 

C. Ruang Laboratorium Bahasa di SMP  

 

Berdasarkan pandangan bahwa laboratorium bahasa bukan hanya sebagai media 

pembelajaran keterampilan menyimak, laboratorium bahasa SMP yang diadakan atau 

dikembangkan sebaiknya merupakan media pembelajaran bagi keempat keterampilan 

berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

 

Laboratorium bahasa yang dikembangkan untuk SMP sebaiknya bertipe AAC yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut sehingga juga merupakan Self-Access Learning Centre 

(SALC). Berikut adalah contoh lay-out laboratorium bahasa yang sebaiknya diadakan 

(dengan jumlah booth peserta didik bervariasi antara 24 – 44) dengan gedung dengan 

ukuran 8 X 15 meter. 
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Ruang penyimpanan 

sumber belajar 

 

 

Ruang guru dan laboran 

 

 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

               6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4                                                                          4 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

1. Speaker – pada dinding (2 unit) 6. Kursi putar peserta didik (24 – 44 unit) 

2. TV 29 inchi – pada dinding (1 unit) 7. Meja kerja/belajar peserta didik (6 – 10 

unit) 

3. Master console dengan pirantinya (1 set) 8. Komputer multimedia (6 set) dengan 

kursi komputer (6 unit) 

4. Rak/almari sumber belajar mandiri (3 

unit) dengan sumber belajar secukupnya 

Catatan:  

Perlu white board dan layar LCD yang 

diletakkan di belakang master console. 5. Booth peserta didik dengan tape 

recorder, headset, tombol panggil (24 – 

44 set) 

 

Gambar 2. Contoh lay out ruang laboratorium bahasa U shape 

 

3 

2 1 1 

5 5 

5 

8 

7 7 

Lab. 

bahasa 

standar 

adalah 

jenis 

AAC. 

Pengadaan 

laboran harus 

satu paket 

dengan 

pengadaan lab. 

bahasa.  

Ruangan lab. 

bahasa 

sebaiknya ber-

AC (2 – 3 unit). 

Lab. 

bahasa 

juga 

berfungsi 

sebagai 

Self-

Access 

Learning 

Centre.  
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CATATAN: 

 Jumlah dan jenis alat yang ada pada contoh laboratorium di atas disesuaikan dengan 

kondisi laboratorium yang sudah ada di sekolah. Setiap booth mungkin sudah 

dilengkapi peralatan multimedia yang paling canggih atau masih dilengkapi dengan 

peralatan sederhana yang terdiri atas tape recorder dan headset.  

 Jika memungkinkan, meja-meja di laboratorium bahasa mudah dipindah-pindah agar 

mudah diatur dengan pola penataan yang beragam untuk tujuan kegiatan interaktif 

sesuai kebutuhan (misal: diskusi kelompok).

 Kursi putar memungkinkan peserta didik menghadap berbagai arah untuk berbagai 

skenario pembelajaran.

 Untuk mengembangkan laboratorium bahasa bertipe AAC menjadi sekaligus 

berfungsi sebagai SALC, kepada laboratorium tersebut ditambah rak dengan sumber-

sumber belajarnya, meja-kursi untuk peserta didik untuk kerja 

individu/berpasangan/kelompok, dan, kalau sekolah mampu, tape recorder, 

DVD/VCD player, TV, komputer, dan akses internet. Dengan supervisi laboran dan 

atau guru, peserta didik dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar di 

laboratorium (SALC) tersebut kapan saja asalkan laboratorium tersebut tidak sedang 

dipakai untuk pelajaran. 

 Dinding-dinding laboratorium sebaiknya dipasangi gambar-gambar atau foto yang 

terkait dengan bahasa Inggris yang diajarkan dan juga terkait dengan tata tertib dalam 

menggunakan laboratorium. Gambar yang terkait dengan pembelajaran bahasa 

Inggris contohnya gambar tentang akhiran/suffix pembentuk kata benda. Sedangkan 

gambar terkait tata tertib di laboratorium misalnya saja tentang larangan merokok dan 

larangan membuang sampah sembarangan. Perlu diingat bahwa jumlah gambar dan 

foto yang dipajang harus proporsional dengan luas dinding laboratorium.

 

 

D. Pembelajaran Bahasa dalam Laboratorium Bahasa 

 

Agar laboratorium bahasa tidak sekadar sebagai alat untuk memutar rekaman suara atau 

video, kegiatan pembelajaran perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran 

yang berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran bahasa komunikatif (Communicative 

Language Teaching/CLT) dapat diciptakan (Richards, 2006). Pembelajaran komunikatif 

dapat berjalan apabila ada tugas dengan tujuan komunikasi tertentu yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. Prinsip-prinsip pembelajaran CLT seperti diuraikan pada Bab II harus 

diterapkan. 

 

Laboratorium bahasa merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan tidak hanya keterampilan menyimak, tetapi juga berbicara, membaca, 

dan menulis. Untuk pengembangan keterampilan menyimak, dilihat dari segi satuan 

kebahasaan (linguistic unit), keragaman jenis latihan berkisar dari yang paling kecil, yaitu 

bunyi bahasa individual (individual speech sound), sampai yang paling besar, yaitu 

wacana (discourse). Di antara keduanya terdapat kata, frasa, klausa, dan kalimat dengan 

berbagai ragam bentuk dan maknanya. Menyimak dalam konteks ini hendaknya dipahami 

sebagai menyimak untuk memperoleh pengetahuan kebahasaan yang akan digunakan 

untuk kegiatan pemakaian bahasa produktif yang komunikatif. Dengan demikian, 

menyimak bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai salah satu sarana untuk 

mengembangkan competence peserta didik untuk kemudian meningkatkan performance 

mereka.  
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Ada berbagai macam jenis latihan, antara lain latihan untuk identifikasi, reproduksi, dan 

pemahaman (Rost, 2011).  

 

1. Identifikasi 

 

Latihan untuk identifikasi adalah latihan bagi peserta didik dalam mengenali bunyi 

bahasa atau ujaran tertentu. Peserta didik mendengarkan bunyi yang ada di rekaman 

atau melihat tayangan video dan diminta memberikan respons secara tertulis atau 

lisan. Biasanya peserta didik hanya memilih satu di antara pilihan yang disediakan.  

 

2. Reproduksi 

 

Latihan reproduksi adalah latihan yang meminta peserta didik untuk menirukan bunyi 

yang ada di dalamrekaman atau tayangan video. Respons yang diminta bisa lisan atau 

tertulis. Kadang-kadang latihan reproduksi meminta peserta didik untuk mereproduksi 

dengan melakukan modifikasi. Ini disajikan dengan contoh lengkap di dalam 

rekaman, yang diikuti dengan petunjuk (clue) tertentu, dan peserta didik diminta 

untuk menghasilkan ujaran, bisa lisan atau tertulis, dengan pola yang sama seperti 

contoh yang disediakan.  

 

3. Pemahaman 

 

Latihan untuk pemahaman adalah latihan yang meminta peserta didik untuk 

merespons ujaran di dalamrekaman atau video baik secara tulis maupun lisan, dengan 

tekanan pada pemahaman peserta didik terhadap ujaran yang diperdengarkan atau 

ditayangkan. 

 

Masing-masing jenis latihan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tingkat 

kesulitan yang tinggi biasanya juga menuntut penguasaan kemampuan yang ada di 

bawahnya. Misalnya, kemampuan memahami suatu ujaran menuntut kemampuan untuk 

mengidentifikasi ujaran tersebut. 

 

Jika dilihat dari peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran, latihan/tugas dapat 

dibedakan menjadi teacher-led tasks dan student-centred tasks (Nunan, 2004).  

 

1. Teacher-led tasks 

 

Latihan ini adalah latihan yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru. Peserta didik 

mengerjakan tugas semata-mata berdasarkan perintah guru. Dalam mengerjakan 

latihan jenis ini peserta didik tidak memiliki kebebasan dalam mengekspresikan 

gagasan-gagasannya secara bebas. Respons peserta didik biasanya telah disediakan 

oleh guru, dan peserta didik menyelesaikan tugas dengan kecepatan yang sama.  

 

2. Student-centred tasks 

 

Latihan ini adalah latihan yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan 

aktivitas sesuai dengan minatnya. Instruksi dari guru hanya bersifat sebagai umpan, 

sedangkan kegiatan selebihnya bergantung sepenuhnya pada keinginan peserta didik. 

Latihan jenis ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kreativitas 

berbahasanya dan bekerja sesuai dengan kecepatan masing-masing.  
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Kedua jenis latihan tersebut memiliki manfaatnya masing-masing. Guru harus memilih 

jenis latihan yang cocok dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik.  

 

Di atas sudah disebutkan bahwa laboratorium bahasa tidak hanya digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan menyimak, tetapi juga untuk mengembangkan 

keterampilan berbahasa lainnya, yaitu berbicara (speaking), membaca (reading), dan 

menulis (writing). Berikut ini disajikan beberapa contoh kegiatan dalam sebuah 

laboratorium bahasa yang dapat dikategorikan ke dalam kegiatan pre-communicative dan 

communicative: 

 

1. Pengulangan (repetition) 

Kegiatan ini termasuk kegiatan pre-communicative untuk melatihkan ungkapan yang 

akan digunakan dalam kegiatan komunikatif. Peserta didik menyimak kata, frasa, atau 

kalimat yang diperdengarkan. Peserta didik diminta untuk mengulanginya. Kemudian, 

kata, frasa, atau kalimat tadi diperdengarkan lagi sampai peserta didik tidak memiliki 

kesulitan dengannya lagi. 

 

2. Tubian (drill) 

Kegiatan ini juga termasuk kegiatan pre-communicative untuk menjadikan peserta 

didik memahami pola tertentu yang akan digunakan dalam kegiatan komunikatif. 

Peserta didik memproduksi kalimat atau memberikan respons berdasarkan isyarat 

(cue) tertentu yang diperdengarkan.  

 

3. Berbicara 

Kegiatan ini termasuk kegiatan communicative. Peserta didik dapat merekam 

percakapan atau pembicaraannya sendiri, dan kemudian mendiskusikannya dengan 

teman.  

 

4. Kerja berpasangan 

Kegiatan ini termasuk kegiatan communicative. Kegiatan ini dapat dilakukan peserta 

didik dengan membuat simulasi percakapan, misalnya percakapan telepon. 

Percakapan ini dapat direkam dan kemudian digunakan sebagai bahan diskusi. 

 

5. Kerja kelompok kecil 

Kegiatan ini termasuk kegiatan communicative. Kegiatan ini misalnya dalam bentuk 

diskusi, debat, dan role play yang melibatkan beberapa peserta didik. Kegiatan ini 

bisa dilanjutkan dengan penyampaian laporan secara tertulis dan atau lisan. 

 

6. Menyimak 

Kegiatan ini termasuk kegiatan communicative. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

yang paling banyak dilakukan di dalam laboratorium bahasa. Yang perlu diingat 

adalah bahwa kegiatan menyimak memiliki jenis yang beragam, seperti note-taking, 

dikte, dan menjawab pertanyaan pemahaman. 

 

7. Membaca 

Peserta didik dapat membaca teks dan berdiskusi dengan teman atau menyampaikan 

hasil kegiatan membaca dalam bahasa target.  
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8. Menulis 

Kegiatan menulis melalui menyimak dapat dilakukan dengan memberikan informasi 

lisan kepada peserta didik dan menyuruhnya membuat tulisan berdasarkan informasi 

tersebut. Pekerjaan tertulis peserta didik tidak harus berupa teks cerita tetapi dapat 

berupa diagram, gambar, atau peta sesuai dengan kompetensi yang hendak 

dikembangkan.  

 

Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang disebutkan di atas hanyalah beberapa contoh yang 

dapat dilakukan di laboratorium bahasa. Agar laboratorium  bahasa dapat dimanfaatkan 

secara maksimal, kegiatan-kegiatan tersebut perlu direncanakan dengan baik. Kegiatan 

yang dikerjakan di laboratorium bahasa hendaknya memenuhi setidak-tidaknya dua 

kriteria, yaitu:  

 

1. Kegiatan tersebut memiliki tujuan yang menuntut penggunaan bahasa yang dipelajari. 

Misalnya, peserta didik menulis dan merekam cerita mengenai liburan mereka. 

Mereka kemudian mendengarkan cerita tersebut dan mengevaluasinya. Tujuannya 

adalah peserta didik menceritakan sesuatu yang mungkin menarik bagi teman-

temannya. Fokusnya pada cerita, bukan pada bahasanya.  

 

2. Kegiatan tersebut hendaknya melibatkan peserta didik sedemikian rupa sehingga 

secara intrinsik mereka termotivasi dan memiliki keinginan untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa mereka melalui fasilitas yang tersedia di dalam laboratorium 

bahasa. Dengan merekam, misalnya, peserta didik berusaha untuk menampilkan lafal 

yang sebaik-baiknya. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran Bahasa di Laboratorium Bahasa  

 

Hal yang perlu dilakukan guru sebelum melaksanakan pembelajaran di laboratorium 

bahasa: 

1. Pemetaan Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 

Bersama sesama guru mata pelajaran bahasa (Bahasa Indonesia, Daerah, Inggris, 

Asing lainnya) melalui MGMP sekolah/kelompok kerja/kabupaten, guru mencermati 

KI & KD mata pelajaran yang terdapat pada Permendikbud No. 24 Tahun 2016 dan 

memetakan KI & KD mana yang tepat disajikan dalam pembelajaran di laboratorium 

bahasa. 

 

Kegiatan memetakan KI & KD dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan 

silabus atau setelah silabus tersusun. Pemetaan dapat didasarkan pada jenis 

kompetensi yang ditargetkan atau didasarkan pada ketersediaan media/software di 

laboratorium bahasa. 

 

Jika didasarkan pada jenis kompetensi yang ditargetkan, terlebih dahulu guru 

menentukan KD mana yang dapat lebih efektif diraih peserta didik melalui 

pembelajaran di laboratorium bahasa, kemudian mentukan media/software yang 

sesuai dengan KD yang ditargetkan. Jika didasarkan pada ketersediaan media/ 

software di laboratorium bahasa, guru terlebih dahulu mendata dan 

membuka/mempelajari dahulu media/software yang tersedia, kemudian menentukan 

KD mana yang sesuai dengan media/software yang ada.Hasil pemetaan tersebut 

dituangkan dalam silabus dan RPP guru. Contoh pemetaan bisa dilihat di Lampiran 1 

dan contoh RPP dapat dilihat di Lampiran 2. 
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2. Analisis media 

 

Setelah tahap pemetaan KI & KD, langkah berikutnya yang harus dilakukan guru 

sebelum melaksanakan pembelajaran di laboratorium bahasa adalah 

menganalisis/mencermati media atau software yang akan digunakan pada kegiatan 

pembelajaran. Hal pertama yang perlu dicermati adalah apakah isi media tersebut 

sesuai dengan KD yang ditargetkan. Hal kedua adalah kebenaran isi media, misalnya 

apakah informasi tentang fungsi dan struktur teks serta unsur kebahasaan sudah benar. 

Hal ketiga adalah keruntutan penyajian materi pada media tersebut, dalam hal apakah 

penyajian sudah sesuai dengan sintaks tahapan pendekatan atau model pembelajaran 

yang digunakan sesuai Permendikbud No.22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. 

Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar 

matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan 

pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (inquiry/discovery learning). Untuk 

mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik 

individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning). 

. 

3. Penyusunan Skenario Pembelajaran Bahasa di Laboratorium Bahasa 

 

Pelaksanaan pembelajaran di laboratorium bahasa sebenarnya sama persis dengan 

pelaksanaan pembelajaran di kelas yaitu mengikuti tahapan pendahuluan, inti, dan 

pentup. Perbedaanya adalah bahwa pada pembelajaran di laboratorium bahasa media 

utama yang digunakan adalah media elektronik (audio, visual, audio visual dan atau 

multimedia) yang telah ditata sedemikian rupa di satu ruang tertentu. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran di laboratorium bahasa, guru perlu menyiapkan skenario 

pembelajaran. Skenario pembelajaran ini berisi penjelasan rinci tahapan/ langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan beserta lampiran Lembar Kerja (LK) bagi 

peserta didik jika memang diperlukan.  

 

Skenario pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan tahapan pembelajaran 

sesuai pendekatan yang digunakan. Misal, jika pembelajaran berbasis pendekatan 

saintifik, isi media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium 

bahasa hendaknya memenuhi tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

mengomunikasikan, dan mencipta. Jika media yang dipilih sudah memenuhi 5 

tahapan tersebut, guru tidak perlu menambahkan kegiatan tambahan pada saat 

pembelajaran. Namun, jika isi media yang akan digunakan belum memenuhi kelima 

tahapan tersebut, guru harus merancang kegiatan tambahan sebelum, selama dan atau 

sesudah peserta didik menggunakan/mengoperasikan media/software tertentu dalam 

kegiatan pembelajaran di laboratorium bahasa. Demikian juga jika guru menggunakan 

pendekatan yang lain, maka harus dipastikan bahwa media yang dipilih memenuhi 

tahapan yang disyaratkan pendekatan tersebut. Jika tidak memenuhi, maka guru perlu 

merancang kegiatan atau penugasan tambahan. 

 

Jika pembelajaran didasarkan pada pendekatan pembelajaran komunikatif, ada 3 tahap 

yang harus dilakukan. Tahap tersebut umum disebut sebagai 3 P yakni presentasi, 

praktik, dan produksi. 

o Pada tahap presentaasi, guru menyajikan contoh-contoh penggunaan bahasa 

dalam konteksnya masing-masing. Dalam pembelajaran dengan menggunakan 
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laboratorium bahasa, fungsi guru dalam menyajikan contoh ini bisa digantikan 

dengan materi yang telah diprogram dalam computer. Tugas utama guru adalah 

menyiapkan materi dan mendampingi peserta didik dalam menggunakannya. 

o Pada tahap praktik, peserta didik menirukan apa yang telah dicontohkan sampai 

mampu melakukannya dengan benar. Misalnya, berlatih melafalkan kata.  

o Pada tahap produksi, peserta didik berlatih membuat kalimat mereka sendiri 

sesuai dengan materi yang baru saja mereka pelajari dalam kegiatan komunikatif 

seperti bermain peran.  

Contoh kegiatan pembelajaran dengna menggunakan metode ini dapat dilihat pada 

lampiran 2. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN PERANGKAT LABORATORIUM BAHASA 
 

A. Pengelolaan Administrasi 

 

1. Struktur organisasi 

 

Laboratorium bahasa akan berfungsi optimal bila dikelola dengan mengikuti prosedur 

kerja berdasarkan standar operasional prosedur pengelolaan laboratorium bahasa. 

Salah satu kelengkapan yang harus ada agar pengelolaan laboratorium bahasa dapat 

berjalan dengan optimal adalah struktur organisasi laboratorium. Struktur organisasi 

yang mantap yang diikuti oleh pemahaman akan tugas dan kewajibannya oleh setiap 

unsur organisasi dapat menjamin terjadinya pengelolaan laboratorium yang efektif 

dan efisien.  

 

Berikut ini adalah suatu alternatif struktur organisasi pengelola laboratorium bahasa di 

sekolah. Penanggung jawab ada pada Kepala Sekolah diikuti oleh Wakil Kepala 

Sekolah (yaitu Wakasek bidang Kurikulum dan Sarana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Contoh Struktur Pengelola Laboratorium Bahasa SMP 
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2. Uraian Tugas 

 

Tugas dan fungsi masing-masing pengelola laboratorium adalah sebagai berikut: 

 

a. Kepala Sekolah bertanggung jawab dan mengawasi jalannya pelaksanaan 

pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan laboratorium. 

 

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Sarana bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengelola, teknisi dan guru 

sesuai dengan program kerja yang telah dijabarkan dan disepakati bersama dan 

yang telah mendapat persetujuaan kepala sekolah. 

 

c. Kepala Laboratorium bertugas merencanakan program pemanfaatan laboratorium 

dan pengelolaan pemakaian laboratorium, menyusun jadwal penggunaan 

laboratorium, memberi masukan program-program yang berkaitan dengan 

penggunaan laboratorium dan pengembangan laboratorium, dan 

mengomunikasikan kebutuhan laboratorium kepada atasan guna mengusahakan 

ketersediaannya. 

 

d. Laboran bertugas: (1) membantu kepala laboratorium beserta penanggung jawab 

teknis dalam pemeliharan dan perawatan laboratorium, (2) bertanggung jawab 

terhadap kebersihan laboratorium, (3) mengidentifikasi kebutuhan 

peralatan/administrasi laboratorium, (4) menyiapkan perangkat 

lunak/program/peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran bahasa, (5) 

melaporkan kepada penanggung jawab teknis tentang hal-hal yang menyangkut 

kerusakan, kehilangan, ataupun hal-hal mengenai kebutuhan laboratorium yang 

diperlukan. 

 

3. Tata tertib 

 

Tata tertib merupakan aturan khusus yang harus ditaati dalam pemakaian 

laboratorium. Tata tertib ini hendaknya ditempel di tempat yang mudah dibaca oleh 

siapapun yang bekerja atau belajar di laboratorium bahasa. Peraturan seyogyanya 

ditempelkan di dinding/tembok laboratorium dengan tulisan cukup besar supaya 

mudah dibaca dan ditulis dengan bahasa yang lugas dan singkat agar mudah dipahami 

dan diingat. Bentuk gambar juga bisa digunakan untuk menyampaikan aturan yang 

berlaku di laboratorium. Misalnya gambar flashdisk yang disilang yang menunjukkan 

adanya larangan menancapkan flashdisk sembarangan tanpa seijin guru ataupun 

petugas laboratorium. Berikut ini disajikan beberapa contoh ketentuan pemakaian 

laboratorium bahasa baik yang berbentuk tulisan maupun berbentuk gambar. 
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Contoh Tata Tertib Pemakaian Laboratorium 

 

TATA TERTIB PEMAKAIAN LABORATORIUM BAHASA 

 

1. Umum 

 

a. Tas, buku, jaket disimpan pada tempat yang telah disediakan. (jika memungkinkan, 

rak atau loker khusus) 

b. Tidak diperbolehkan makan, minum atau merokok dalam laboratorium. 

c. Selalu memperhatikan petunjuk pemakaian alat. 

d. Dilarang menyisir rambut di dekat peralatan laboratorium bahasa. 

e. Dilarang membuat gaduh, mengotori, dan bermain-main dengan peralatan dan 

perlengkapan yang ada dalam ruang laboratorium bahasa. 

f. Dilarang menusuk stop kontak dengan jari tangan atau benda lainnya. 

g. Menjaga kebersihan laboratorium. 

h. Segera melaporkan setiap kerusakan alat kepada guru/laboran/teknisi. 

i. Mengembalikan alat yang dipakai ke tempat semula dengan rapi. 

j. Para pemakai laboratorium bahasa yang tidak tahan suhu dingin harap mengenakan 

pakaian tebal (jaket). Selama pengoperasian laboratorium bahasa, AC tidak boleh 

dimatikan. 

 

2.   Kewajiban 

 

a. Mengisi dengan lengkap lembar laporan yang tersedia. 

b. Menulis dalam kolom “keadaan” tentang keadaan peralatan yang dipakai, apakah 

dalam keadaan baik, macet/rusak, gangguan, dll. Juga menuliskan apabila 

menjumpai keadaan booth yang kotor, ada coretan-coretan atau gambar yang tidak 

senonoh, dsb. 

c. Menjaga/memelihara kebersihan, ketenangan, ketertiban suasana dan kelestarian 

peralatan laboratorium bahasa. 

d. Apabila seseorang pemakai laboratorium bahasa lalai/lupa mengisi lembar laporan, 

maka ia dianggap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang tidak baik yang 

ditemukan oleh pemakai berikutnya. 
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Contoh Lembar Laporan Keadaan Alat 

 

LEMBAR LAPORAN KEADAAN ALAT 

(Diisi oleh setiap pengguna laboratorium) 

 

No. Tgl. Nama Pemakai Kelas Guru/ Laboran Alat yang 

Dipakai 

Keadaan 

Alat yang 

Dipakai 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 

B. Pengelolaan Perangkat 

 

Salah satu aspek yang mendukung pemberdayaan laboratorium bahasa adalah 

pengelolaan/pengadministrasian perangkat laboratorium yang baik. Kegiatan 

pengadminstrasian perangkat laboratorium merupakan bagian terpenting dari unsur 

pengelolaan laboratorium. Oleh karenanya pengadministrasian perangkat laboratorium 

harus dilakukan secara terus-menerus.  

 

Kegiatan pengadministrasian perangkat laboratorium meliputi kegiatan pencatatan data 

teknis barang/peralatan lab, data kegiatan pemakaian lab, dan data-data lain yang 

diperlukan untuk proses pengontrolan barang. Beberapa kartu/buku/carta yang diperlukan 

dalam pengadministrasian laboratorium bahasa adalah sebagai berikut: 

 

1. Kartu peminjaman barang  

 

Petugas tidak dibenarkan meminjamkan barang atau peralatan laboratorium tanpa 

tanda bukti peminjaman barang. Tujuan seseorang meminjam peralatan laboratorium 

perlu diketahui pula. Untuk itu pada bagian catatan dalam kartu tanda bukti 

peminjaman dituliskan tujuan peminjamannya.  

 

Kartu tanda bukti peminjaman barang berupa Kartu Peminjaman Barang (lihat contoh 

di bawah). Peminjam barang meliputi guru, peserta didik, atau pegawai lainnya. 
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Contoh Kartu Peminjaman Barang 

 

KARTU PEMINJAMAN BARANG 

LABORATORIUM BAHASA SMP: ……………………….. 
 

No. Nama Barang Jml. Tanggal Tanda tangan Tujuan 

Pinjam Kembali Peminjam Petugas 

        

        

        

        

        

        

 

 

Catatan: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Buku Inventaris Peralatan  

 

Buku ini berguna untuk mengetahui data tentang keseluruhan peralatan atau fasilitas 

yang ada di laboratorium bahasa. Peralatan yang didaftar dalam buku inventaris 

umumnya meliputi peralatan laboratorium (perangkat keras laboratorium), peralatan 

pendukung, peralatan mebeler, dan peralatan-peralatan lainnya yang diperlukan dan 

yang harus ada di laboratorium. Barang yang ditulis pada buku inventaris umumnya 

barang yang tahan lama, dalam periode tahunan. Pengisian buku inventaris barang 

dilakukan pada saat barang-barang itu diterima atau pada saat dilakukan pemeriksaan 

yang dilakukan setiap bulan sekali atau pada saat penyusunan anggaran serta saat ada 

kerusakan. Format buku inventaris barang ditunjukkan pada contoh di bawah. Pada 

kolom nama barang dituliskan nama barang, pada kolom jenis barang dituliskan jenis 

barangnya apakah jenis barang peralatan lab, jenis barang peralatan kebersihan, jenis 

barang perawatan, atau jenis barang mebeler, atau jenis barang lainnya. Pada kolom 

perolehan biaya ditulis biaya perolehan barang apakah dari anggaran rutin sekolah, 

bantuan dinas/pemerintah, atau sumbangan orang tua murid. Pada kolom 

merek/produsen ditulis merk atau perusahaan/pabrik yang memproduksi barang 

tersebut. Kolom-kolom yang lainnya diisi sesuai yang dikehendaki. 
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Contoh Buku Inventarisasi Barang 

 
 

BUKU INVENTARISASI BARANG 

LABORATORIUM BAHASA SMP: ………… 

 

No. 
Nama barang/Nomor 

Inventaris 

Jenis 

barang 

Sumber 

dana 

Merk/ 

Produsen 
Tanggal  

Jumlah 
Keterangan 

Baik Rusak/Habis 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

3. Katalog program/materi  

 

Katalog ini  berguna untuk menyimpan data tentang semua program dan materi yang 

dimiliki oleh laboratorium bahasa. Keberadaan katalog ini memudahkan pengecekan 

dan perencanaan pemutakhiran program/materi. Katalog ini berbentuk tabel yang 

berisi daftar nama program/materi, tanggal pembelian/tanggal pembuatan, deskripsi 

program/materi, dan lokasi penyimpanannya. 

 

Contoh Katalog Program/Materi 

 

CONTOH KATALOG PROGRAM/MATERI 

LABORATORIUM BAHASA SMP _________________ 

 

No. Nama Program Tanggal 

Pembelian 

Deskripsi program Lokasi 

Penyimpanan 
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4. Buku stok  

 

Buku stok mirip buku inventaris. Kegunaan buku stok adalah untuk melihat keadaan 

barang pada setiap periode tertentu (seminggu atau sebulan sekali), terutama 

mengenai jumlah dan keadaannya. Dalam buku stok ditulis barang-barang yang 

frekuensi penggunaannya cukup tinggi dan umumnya mudah rusak, mudah penuh, 

dan mudah habis. Misalnya peralatan-peralatan tersebut seperti kaset perekam, alat 

pembersih penggerak CD dan disket, alat pembersih kepala pita (head), dan lain 

sebagainya. Contoh format buku stok disajikan berikut ini. 

 

 

Contoh Buku Stok Barang 

 

BUKU STOK BARANG 

LABORATORIUM BAHASA SMP:…………………. 

 

No Nama barang spesifikasi 
Sumber 

perolehan 

Jumlah Tanggal 

pemeriksaan 

Paraf 

petugas baik Rusak/habis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Buku harian 

 

Buku harian berguna untuk mengontrol kegiatan sehari-hari yang dilakukan pengguna 

(guru/laboran/teknisi/peserta didik) di laboratorium bahasa. Contoh format buku 

harian disajikan berikut ini. 
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Contoh Buku Harian 

 

 

BUKU HARIAN 

LABORATORIUM BAHASA SMP:…………………. 

 

No Tanggal Materi 

Kegiatan  

Kelas Jam Guru Paraf 

Petugas 

Keterangan 

        

        

        

        

        

 

6. Kartu reparasi alat 

 

Untuk mengetahui sejarah alat, bila suatu alat rusak dan diperbaiki, dilakukan 

pencatatan pada kartu reparasi alat dengan contoh format berikut: 

 

 

Contoh Kartu Reparasi Alat 

 

KARTU REPARASI ALAT 

LABORATORIUM BAHASA SMP:…………………. 

 

Nama Alat  :____________________________ 

Merk/tipe  :____________________________ 

Produsen  :____________________________ 

Tahun Pengadaan :____________________________ 

Sekolah  :____________________________ 

 

No. Alat yang 

Rusak/Nomor 

Inventaris 

Komponen Jenis 

Kerusakan 

Harga 

     

     

     

     

     

     

 

Catatan: 
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7. Penyimpanan 

 

Peralatan dalam laboratorium bahasa sudah terpasang secara permanen dalam ruang 

laboratorium dan selalu siap untuk dioperasikan. Namun ada beberapa peralatan dan 

bahan yang harus disimpan di ruang penyimpan secara khusus, seperti: 

 

a. Peralatan teknisi: tool kit, AVO Meter, dan bahan-bahan perawatan 

b. Perangkat lunak: kaset, VCD/CD/MP3, sumber-sumber belajar, dan buku-buku 

referensi 

 

Penyimpanan atau penempatan alat atau bahan harus betul-betul direncanakan agar 

memudahkan pengontrolan dan pemakaiannya. Kerapian, ketertiban, dan kemudahan 

untuk mengawasi, mengontrol, serta menemukan/mendapatkan alat-alat dan bahan 

sangat mendukung kelancaran pengelolaan laboratorium.  

 

Alat-alat atau bahan yang biasa secara terus menerus digunakan ditempatkan pada 

tempat yang paling depan dan paling mudah dijangkau. Sebaliknya alat/perkakas 

cadangan dapat disimpan dalam lemari yang selalu tertutup dan terkunci. 

Penyimpanan dan penempatan barang menurut kelompok yang sejenis hendaknya 

diberi keterangan tertulis yang menyatakan nama barang, ukuran atau spesifikasi, 

nomor kode dan lain-lain. Barang-barang seperti kaset, keping CD, atau buku-buku 

referensi harus ditempatkan dalam lemari tertutup dengan penutup kaca dan bebas 

debu.  

 

8. Pemeliharaan dan perawatan 

 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mempertahankan keadaan suatu barang/fasilitas 

menjadi sedekat mungkin dengan kondisi semula dan siap dipakai. Beberapa tujuan 

penting dari pemeliharaan adalah memperlambat kerusakan dan mempertahankan 

fungsi kegunaan, keawetan serta keamanan dari suatu fasilitas. 

 

Pemeliharaan harus dilihat sebagai proses yang berkesinambungan yang perlu 

dipertimbangkan dalam rangkaian integral dari proses pengembangan fasilitas, 

dimulai dari tahap perencanaan, operasional dan evaluasi.  

 

Perawatan fasilitas laboratorium bahasa meliputi perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). 

 

a. Perangkat keras, terutama: 

 

1) Master Console 

2) Master Tape Recorder 

3) Student Tape Recorder 

4) Headset 

5) Microphone 

6) Room Speaker 

7) Room TV 

8) VCD/DVDPlayer 
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b. Perangkat lunak, misalnya: 

 

1) Bahan-bahan pembelajaran dan buku-buku referensi 

2) Cassette 

3) VCD/CD/MP3 

 

C. Perawatan dan Pemeliharaan 

 

Alokasi anggaran bagi program perawatan sifatnya mutlak dalam proses perawatan dan 

perbaikan laboratorium bahasa. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, perawatan dan 

perbaikan tidak akan berjalan yang mengakibatkan laboratorium bahasa tidak berfungsi 

dengan baik, atau bahkan rusak total. Untuk itu sekolah harus mengalokasikan dana 

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dalam jumlah yang memadai.  

 

Objek pembiayaan untuk perawatan dan pemeliharaan laboratorium antara lain meliputi:  

 

1. Biaya pembelian untuk alat-alat pembersih audio/video 

2. Pembelian biaya komponen peralatan khusus 

3. Biaya untuk perbaikan ringan atau berat 

4. Biaya untuk penyediaan suku cadang (stop kontak, jack, komponen headset, kabel, 

dll) 

5. Biaya honorer teknisi/petugas lab 

6. Biaya untuk keperluan ATK  

7. Biaya pembelian perangkat alat-alat kebersihan ruangan 

8. Biaya pemeliharaan gedung laboratorium 

 

Penentuan prioritas (terutama bila dana terbatas) dan perhitungan biaya harus didasarkan 

atas data atau informasi yang didukung dengan bukti-bukti, tidak sekedar perkiraan saja.  

 

D. Laboran 

 

Selama ini pengadaan laboratorium bahasa jarang diikuti oleh pengangkatan laboran atau 

teknisi. Ini telah mengakibatkan banyak di antara laboratorium bahasa yang diadakan 

cepat rusak karena tidak terpelihara, dan laboratorium tidak dimanfaatkan secara 

maksimal, bahkan sejumlah laboratorium bahasa hampir tidak dimanfaatkan sama sekali 

hingga rusak. Oleh karena itu, pengadaan laboratorium bahasa harus dibarengi oleh 

pengangkatan laboran atau teknisi. Laboratorium bahasa yang belum memiliki laboran 

harus segera mengangkatnya. Bila pemerintah belum bisa mengangkatnya, sekolah dapat 

mengangkat laboran honorer. Mengingat bahwa fungsi laboratorium bahasa SMP 

seyogyanya juga merupakan Self-Access Learning Centre, keberadaan laboran di setiap 

laboratorium bahasa adalah mutlak. 
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BAB V 

PETUNJUK PENGGUNAAN LABORATORIUM BAHASA 
 

A. Langkah-langkah Umum Penggunaan Laboratorium Bahasa 

 

Berikut adalah urutan tahapan-tahapan umum pembelajaran bahasa dalam laboratorium 

bahasa. 

 

1. Tahap persiapan 

 

Pada tahap persiapan, teknisi atau laboran melakukan hal-hal berikut: 

 

a. datang ke laboratorium 15 menit sebelum laboratorium digunakan oleh peserta didik 

b. membuka pintu laboratorium 

c. masuk laboratorium dengan sebelumnya melepas alas kaki/sepatu dan menaruhnya 

pada rak sepatu 

d. menghidupkan AC (bila ada), atau kipas angin 

e. menutup kembali pintu laboratorium 

f. membersihkan ruangan dan peralatan laboratorium 

g. menghidupkan power dari sumber utama (Stavolt) 

h. menghidupkan power pada master console 

i. mengecek fungsi kerja dari peralatan laboratorium satu persatu 

j. setelah semua dicek dan semua berfungsi dengan baik, mematikan power satu persatu 

dengan urutan kebalikan dari proses penyalaan 

k. menyiapkan presensi peserta didik dan guru 

l. menyiapkan alat bantu lainnya (misalnya OHP, LCD, Laptop, layar [bila tersedia dan 

diperlukan]) 

 

2. Tahap pembelajaran 

 

a. Guru menyalakan master console 

b. Guru memeriksa fungsi kerja dari perangkat lunak yang akan dipakai dalam 

pembelajaran 

c. Guru menyuruh peserta didik masuk ke dalam laboratorium dengan meninggalkan tas 

dan sepatu pada rak yang telah disediakan 

d. Guru menutup pintu laboratorium 

e. Peserta didik duduk pada meja masing-masing dengan tertib 

f. Guru memulai pelajaran dan memberi instruksi agar peserta didik menggunakan alat 

yang diperlukan 

g. Pembelajaran berlangsung 

h. Guru mengakhiri pelajaran 

i. Peserta didik mengembalikan alat yang dipakai ke tempat semula dengan rapi 

j. Peserta didik mengisi lembar pemakaian alat (melaporkan keadaan alat yang baru saja 

dipakai) 

k. Peserta didik keluar dari laboratorium 

 

3. Tahap pasca  pembelajaran 

 

a. Setelah semua peserta didik meninggalkan ruangan laboratorium, guru/laboran 

mematikan power pada master console 
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b. Guru mengisi daftar pemakaian laboratorium pada buku yang telah disediakan 

c. Laboran memeriksa dan merapikan headset dan kursi yang belum tertata rapi 

d. Laboran membersihkan laboratorium yang ditinggalkan oleh peserta didik sekaligus 

membersihkan master console dan booth peserta didik 

e. Laboran mematikan power pada Stavolt 

f. Laboran memastikan bahwa semua peralatan dalam keadaan off  

g. Laboran mematikan AC 

h. Laboran menutupmengunci/ pintu dan meninggalkan laboratorium 

 

 

B.  Istilah Umum dalam Pengoperasian Laboratorium Bahasa 

 

Ada sejumlah istilah umum dalam pengoperasian laboratorium bahasa yang perlu 

diketahui oleh pengguna laboratorium bahasa. Di antara istilah-istilah umum tersebut, 

beberapa istilah yang penting adalah sebagai berikut: 

 

1. All Call 

Adalah fungsi untuk menyampaikan suara guru ke semua peserta didik melalui 

saluran kabel penghubung ke headset. 

 

2. One-on One Call 

Adalah moda komunikasi antara guru dengan salah satu peserta didik yang dipilih 

melalui saluran kabel penghubung ke headset. 

 

3. Group Conference 

Sejumlah peserta didik berkomunikasi antar anggota kelompoknya, dan guru dapat 

berpartisipasi dengan bertanya dan menyampaikan pendapatnya dalam kelompok 

tersebut.  

 

4. Student Grouping 

Cara kerja dimana peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok. Pembagian 

kelompok dilakukan oleh guru melalui master console. Guru dapat membubarkan 

kelompok dan mengembalikan paserta didik ke dalam pembelajaran klasikal setelah 

diskusi maupun presentasi kelompok selesai. 

 

5. Headset 

Terdiri atas headphone dan microphone, yang dipakai guru dan peserta didik pada 

saat kerja di laboratorium bahasa.  

 

6. Room Speaker 

Active speaker yang dihubungkan dengan master console untuk memperdengarkan 

materi audio secara klasikal. 

 

7. Master Console 

Meja guru yang dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan 

dan memprogramkan proses pembelajaran bahasa.  
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8. Master Recorder 

Perekam ‘tape recorder‟ yang ada pada meja guru. 

 

9. Master Track 

Jejak atau saluran khusus dari master console untuk memberikan perintah ke player 

pada booth peserta didik untuk merekam suatu program. Penghapusan isi program 

hanya dapat dilakukan oleh guru.  

 

10. Student Recording 

Alat perekam peserta didik yang ada pada meja peserta didik pada sistem 

laboratorium bahasa AAC (Audio Active Comparative). 

 

 

C. Moda Pengoperasian Perangkat Laboratorium Bahasa 

 

Laboratorium bahasa tipe AAC memiliki fasilitas yang memungkinkan pembelajaran 

dalam moda yang bervariasi sesuai dengan tujuannya. Moda-moda tersebut meliputi: 

 

1. Moda Klasikal 

2. Moda Berpasangan (Pairing) 

3. Moda Berkelompok (Grouping) 

4. Moda Konferensi (Conference) 

5. Moda Perseorangan (Individual) 

6. Moda Percakapan Bebas (Free Talk) 

7. Moda Perpustakaan (Library Mode) 

8. Moda Tutorial/Remedial (Tutorial/Remedial Treatment) 

9. Pemantauan & Komunikasi Pribadi (Monitoring & Intercommunication) 

10. Suara Model (Model Voice) 

11. Evaluasi Diri (Self- Evaluation) 

12. Evaluasi Rekan (Peer Evaluation) 

 

D. Petunjuk Pengoperasian Laboratorium Bahasa Tipe AAC 

 

Laboratorium bahasa AAC dapat berfungsi dengan baik karena laboratorium ini didukung 

dengan software yang berupa laboratory integrator. Jenis dan fitur software ini berbeda-

beda antara software yang disediakan oleh penyedia satu dengan yang lainnya. Hal ini 

berimplikasi pada prosedur penggunaan laboratorium bahasa AAC yang berbeda antara 

laboratorium-laboratorium yang didukung dengan software yang berbeda. Untuk itu, guru 

harus memahami cara kerja dan fungsi laboratorium bahasa AAC yang ada di sekolah 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium dapat membawa hasil yang 

maksimal bagi peningkatan keterampilan berbahasa para peserta didik. Guru harus 

mempelajari buku petunjuk pengoperasian laboratorium bahasa AAC yang disediakan 

oleh penyedia laboratorium bahasa jenis ini. 
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BAB VI 

PENDAYAGUNAAN LABORATORIUM BAHASA SEBAGAI SELF-

ACCESS LEARNING CENTRE 

 

 

A. Pengembangan Laboratorium Bahasa menjadi SALC 

 

Laboratorium bahasa yang dimiliki oleh SMP pada saat ini perlu dimaksimalkan 

penggunaannya. Fasilitas dan bahan yang terbatas yang ada dan tersedia di laboratorium 

bahasa tidak perlu dijadikan alasan untuk tidak memanfaatkan laboratorium bahasa 

dengan baik. Segala keterbatasan yang ada diharapkan justru merangsang pihak sekolah 

untuk berkreasi dalam upaya pemanfaatan laboratorium secara maksimal.  

 

Salah satu bentuk pengembangan yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah 

mengembangkan laboratorium bahasa menjadi self-access learning centre, yaitu 

laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan sumber-sumber belajar mandiri yang  

memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar sendiri tanpa guru guru.  

 

Untuk mengembangkan laboratorium bahasa menjadi laboratorium bahasa yang juga 

berfungsi sebagai self-access learning centre, apabila ruangan laboratorium 

memungkinkan – artinya apabila masih ada ruangan yang tersisa – sekolah cukup 

menambahkan sejumlah perangkat keras dan lunak sebagai sarana pembelajaran mandiri 

ke dalam laboratorium dengan atau tanpa penataan ulang perangkat laboratorium yang 

telah ada. Dalam bentuk yang sederhana, sekolah cukup menambahkan sejumlah sumber 

belajar mandiri, yaitu kaset, buku, kamus, dan bahan bacaan lainnya yang disimpan di 

rak/almari yang peserta didik dapat meminjamnya lalu menggunakannya untuk belajar. 

Dalam bentuk yang agak canggih, laboratorium bahasa ditambah berbagai perangkat 

keras yang lengkap seperti kaset, CD, VCD, dan DVD player, TV, komputer multimedia, 

dan berbagai perangkat lunak antara lain pita kaset, CD, VCD, DVD, kit belajar mandiri, 

buku-buku referensi dan cerita, serta akses tautan-tautan sumber belajar yang tersedia di 

internet (Lampiran 5).  

 

Apabila ruangan laboratorium sempit dan sudah penuh dengan booth peserta didik, 

perangkat keras dan perangkat lunak yang ditambahkan untuk mengembangkan 

laboratorium bahasa menjadi laboratorium bahasa yang sekaligus sebagai self-access 

learning centre dapat ditata di ruangan lainnya yang berdekatan. Idealnya ruangan yang 

dimaksud bersebelahan yang dihubungkan dengan pintu. 

 

Karena fungsinya yang ganda, laboratorium bahasa yang sekaligus sebagai self-access 

learning centre, selain digunakan untuk pembelajaran seperti biasa dengan guru, sarana 

pembelajaran ini dapat digunakan oleh peserta didik kapan saja selama tidak sedang 

dipakai untuk pelajaran biasa untuk belajar mandiri. Dengan pengawasan minimum oleh 

laboran atau guru, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

kecepatannya. Peserta didik bahkan dapat membawa bahan-bahannya sendiri untuk 

dipelajarinya.  

 
Jika peserta didik meminjam materi laboratorium untuk belajar mandiri, setelah selesai 
menggunakannya, materi audio, film, atau buku yang dipinjam langsung dikembalikan 
kepada petugas laboratorium. Terkait dengan peminjaman ini, peserta didik perlu 
diingatkan untuk merawat dan tidak melakukan perusakan baik secara sengaja maupun 
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tidak sengaja. Peserta didik yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi yang bentuknya 
bisa berupa membantu membersihkan, menata, maupun melayani peminjaman materi 
belajar mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk melatih peserta didik bertanggung jawab dan 
belajar konsekuensi kesalahan yang dilakukan. Peraturan ini perlu ditempelkan ke semua 
pengguna laboratorium dan disosialisasikan dengan baik. 
 
Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, setiap saat laboratorium yang sekaligus 

sebagai self-access learning centre dijaga oleh laboran yang melayani peserta didik. 

Semua peserta didik yang datang menggunakan fasilitas belajar bahasa ini mengisi daftar 

hadir begitu masuk. Setelah mengisi daftar hadir, peserta didik mencari bahan/sumber 

belajar yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah menemukan bahan/sumber 

belajar yang diperlukan, peserta didik lalu mengisi daftar peminjaman bahan dan alat, 

kemudian menggnakannya untuk belajar secara mandiri atau kelompok.  

 

Pada saat peserta didik berada dalam self-access learning centre melakukan kegiatan 

belajarnya masing-masing, laboran mengawasi dan memberi bantuan kepada peserta 

didik dalam mencari sumber-sumber belajar yang peserta didik butuhkan dan membantu 

menggunakan semua peralatan bila peserta didik mengalami kesulitan.  

 

Untuk mengakhiri kegiatan belajar mandirinya, peserta didik mengembalikan alat/bahan 

yang dipinjamnya dan mengisi daftar pengembalian alat dan bahan. Laboran selanjutnya 

mengembalikan alat dan bahan yang telah dikembalikan tersebut ke tempatnya semula. 

 

Gagasan yang melandasi dikembangkannya self-access learning center adalah bahwa 

seseorang dapat belajar dengan lebih baik jika dia dapat mengendalikan sendiri proses 

belajarnya. Tiap individu memiliki gaya belajarnya sendiri. Oleh karena itu, jika diberi 

kebebasan untuk menentukan sendiri, hasil proses belajarnya akan lebih baik. Guru dapat 

mendorong peserta didik agar lebih mandiri dan dapat membuat keputusan mengenai 

proses belajarnya sendiri. Dengan self-access learning center ini peserta didik dapat 

menentukan tujuan dan cara belajar bahasa sesuai dengan kebutuhannya.  

 

Sebagai self-access learning center, laboratorium bahasa perlu dilengkapi dengan bahan-

bahan yang dapat diakses sendiri oleh peserta didik. Bahan-bahan ini hendaknya relevan 

dengan kurikulum. Ini berarti ketika peserta didik melakukan kegiatan self-access 

learning dengan sumber-sumber belajar yang disediakan, peserta didik tersebut 

melakukan sesuatu yang dituntut oleh kurikulum. Namun demikian, sumber-sumber 

belajar lainnya perlu disediakan untuk pengayaan dan atau memenuhi kebutuhan peserta 

didik dengan kebutuhan khusus. Variasi sumber belajar yang disediakan diperlukan 

untuk menghindari keengganan peserta didik mempelajari self-access materials. 

 

Seperti yang disebutkan di atas, self-access learning centre harus diisi dengan bahan-

bahan belajar. Banyak sedikitnya bergantung pada kemampuan sekolah. Di pasaran telah 

tersedia bahan-bahan yang secara khusus dirancang untuk self-study yang mudah 

digunakan di dalam self-access learning centre walaupun tidak selalu relevan dengan 

tuntutan kurikulum. Pengelola laboratorium dapat memilih yang paling relevan. 

 

Jenis bahan untuk self-access learning centre dapat berupa: 
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1. Bahan audio yang dapat dibeli 

 Bahan ini berwujud kaset atau VCD yang dapat berisi rekaman dialog, lagu, kuliah, 

cerita, dan sebagainya oleh penutur asli. 

 

2. Bahan video yang dapat dibeli 

 Bahan ini dapat berupa kaset video atau video compact disc film dokumenter untuk 

topik tertentu, film hiburan yang mendidik, berita, dan program yang khusus 

dirancang untung mengajari peserta didik berbahasa. 

 

3. Program komputer pembelajaran bahasa 

 Pada saat ini telah banyak tersedia berbagai program komputer untuk pembelajaran 

bahasa di pasar. Pengelola laboratorium bahasa (self-access learning centre) dapat 

memilih program yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemahiran bahasa peserta 

didik. 

 

4. Bahan audio buatan sendiri 

 Bahan ini berupa materi audio hasil rekaman sendiri. Materi yang direkam dapat 

berupa percakapan, berita radio atau televisi, pidato, dan talk show. Bahan ini dapat 

digunakan untuk melatihkan berbagai macam teknik menyimak.   

 

5. Bahan video buatan sendiri 

 Bahan ini berupa materi video hasil rekaman sendiri. Materi yang direkam dapat 

berupa program televisi, seperti iklan atau berita, atau film buatan sendiri.  

 

6. Teks referensi 

 Teks referensi dapat berupa buku atau kamus, khususnya yang langsung berkaitan 

dengan masalah kebahasaan. 

 

7. Buku cerita 

 Buku-buku cerita baik fiksi maupun non-fiksi asli atau yang telah disederhanakan 

bahasanya sangat diminati oleh peserta didik.  

 

8. Brosur, leaflet dan iklan 

 Brosur, leaflet dan iklan berbahasa Inggris dari biro perjalanan, perusahaan, kedutaan, 

koran, dan majalah dapat dijadikan sumber belajar untuk self-access learning. 

Lembaran-lembaran lepas sebaiknya dilaminating agar terhindar tidak cepat lusuh dan 

robek sehingga dapat tahan lama.  

 

9. Soal-soal latihan 

 Peserta didik dapat mengukur sendiri keberhasilan belajarnya dengan mengerjakan 

soal-soal latihan yang dilengkapi dengan lembar jawaban untuk mengerjakannya. 

Untuk itu, soal perlu dilaminating agar tidak mudah rusak. Untuk mengetahui benar 

salah jawabannya, peserta didik dapat melihat kunci jawaban yang disediakan terpisah 

dengan soal dan lembar jawaban.  

 

10. Permainan kebahasaan 

 Ada berbagai macam permainan kebahasaan. Ada yang berfungsi untuk 

mengembangkan keterampilan reseptif (menyimak dan membaca), ada juga yang 

berfungsi untuk mengembangkan keterampilan produktif (berbicara dan menulis). 

Permainan kebahasaan ini dapat digunakan untuk menghindari kebosanan yang 



35 

kadang-kadang terjadi pada kelas formal. Contoh permainan yang bisa digunakan 

adalah BINGO yang cocok untuk digunakan belajar vocabulary. 

 

Agar peserta didik tertarik mengikuti semua kegiatan di atas dengan motivasi yang 

tinggi, peserta didik perlu dilibatkan dalam penentuan dan pemilihan bahan untuk self-

access learning. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan laboran untuk 

mengumpulkan informasi dari peserta didik. Masukan dari peserta diserahkan kepada 

guru yang bertanggung jawab pada pengembangan bahan untuk self-access learning.  

 

Pada kenyataannya tidak semua sekolah memiliki laboratorium bahasa. Untuk itu, perlu 

dilakukan resource-sharing antara sekolah yang memliki laboratorium bahasa dengan 

sekolah yang tidak memilikinya. Resource-sharing ini dapat dituangkan dalam nota 

kesepakatan antar sekolah. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan 

pemanfaatan laboratorium sekaligus membantu sekolah yang tidak memiliki 

laboratorium tersebut memberikan pembelajaran yang bermutu bagi peserta didiknya. 

 

B. Pemanfaatan Laboratorium Bahasa untuk SALC 

 

Pengembangan pemanfaatan laboratorium bahasa untuk kegiatan belajar mandiri peserta 

didik (Self-Access Learning Center [SALC]) yang baik harus mampu menunjang 

penguasaan kompetensi kebahasaan peserta didik. Dalam menyelenggarakan 

pembelajaran bahasa, guru perlu memfasilitasi peserta didik dengan berbagai exposure 

terhadap fenomena bahasa dan tatabahasa. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberi 

tugas kepada peserta didik untuk bereksplorasi atas suatu materi pembelajaran secara 

mandiri di SALC dengan tujuan memberi kesempatan peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir/belajar (metacognitive), keterampilan berbahasa 

(language skills) dan pengetahuan kebahasaan (cognitive). SALC juga dapat dimanfaatkan 

guru untuk memperkaya materi yang dipelajari peserta didik yang sudah mencapai tingkat 

kompetensi tertentu, sehingga peserta didik tersebut dapat mengembangkan kompetensi 

yang telah dicapainya tersebut dengan lebih baik. Dalam hal ini perlu dibangun sistem 

penugasan dan pemantauan pengerjaan tugas peserta didik di SALC dengan melibatkan 

laboran/ petugas SALC. Selain itu, guru perlu mengembangkan materi SALC dengan 

jenis dan gradasi materi yang diselaraskan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. 

Materi untuk disediakan di SALC umumnya berupa modul atau lembar kerja yang 

dilengkapi dengan kunci jawaban dan lembar jurnal untuk mencatat self-learning 

progress. Di SALC, peserta didik belajar untuk mengelola cara, proses dan hasil 

belajarnya sendiri. Dokumen yang dihasilkan dari self-study peserta didik merupakan 

bagian portofolio proses belajar peserta didik yang memberi informasi yang diperlukan 

guru untuk keperluan perencanaan dan implementasi pembelajaran dan penilaian 

selanjutnya. 

 

Langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan SALC dalam melaksanakan 

pembelajaran saintifik bahasa di sekolah adalah sebagai berikut: 

 

1. Tim guru bahasa bersama dengan Kepala Laboratorium Bahasa dan laboran/teknisi 

menyusun mekanisme pemanfaatan SALC yang meliputi standard operational 

procedure (SOP) pemanfaatan SALC, SOP layanan SALC, SOP pemeliharaan SALC, 

dan SOP monitoring pengelolaan SALC. 

2. Tim guru bahasa menyusun dan mengembangkan modul-modul dan lembar kerja-

lembar kerja dengan menggunakan SKL, KI dan KD sebagai landasan. 
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3. Tim guru bahasa bersama laboran menyusun lembar pemantauan pengerjaan tugas 

oleh peserta didik 

4. Tim bahasa menyusun kriteria penugasan dan jenis tugas yang akan diberikan beserta 

mekanisme penilaiannya. 

5. Berdasarkan dokumen pada butir (4), guru memberi tugas kepada peserta didik untuk 

mengerjakan tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri di SALC. 

6. Peserta didik mengerjakan tugas di SALC dan meminta petugas SALC untuk 

memberi validasi bahwa peserta didik tersebut telah mengerjakan tugas di SALC. 

7. Dalam kaitannya dengan butir (6), petugas SALC/laboran mengisi formurlir 

pemantauan pengerjaan tugas oleh peserta didik. 

8. Peserta didik melaporkan hasil belajarnya di SALC dengan menyerahkan dokumen 

yang berupa hasil pekerjaan yang telah divalidasi petugas SALC. 

9. Guru mengumpulkan dokumen dan melaksanakan penilaian. Hasil penilaian 

digunakan untuk merencanakan pembelajaran/penugasan selanjutnya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Keberadaan laboratorium bahasa dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran bahasa 

peserta didik apabila laboratorium tersebut dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Tanpa 

pemanfaatan dan pengelolaan yang baik laboratorium bahasa hanya akan menjadi investasi 

yang sia-sia. Oleh karena itu sekolah yang memiliki laboratorium bahasa harus 

memanfaatkan dan mengelolanya dengan maksimal. Bahkan sekolah perlu 

mengembangkannya lebih jauh sehingga laboratorium tersebut juga berfungsi sebagai Self-

Access Learning Centre agar peserta didik dapat memanfaatkan laboratorium untuk belajar 

secara mandiri sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. 

 

Agar laboratorium bahasa dapat dimanfaatkan dengan maksimal, perlu diperhatikan beberapa 

hal utama sebagai berikut: 

 

1. Laboratorium bahasa harus memiliki laboran atau teknisi. 

2. Guru dan laboran seyogyanya diikutkan dalam pelatihan pemanfaatan dan 

pengelolaan laboratorium bahasa, dan pengembangan sumber-sumber belajar 

(perangkat lunak). 

3. Laboratorium bahasa harus mengalokasikan dana yang memadai untuk perawatan dan 

penambahan perangkat lunak (sumber/bahan belajar). 

4. Laboratorium bahasa harus dipandang sebagai media pembelajaran keempat 

keterampilan bahasa dan sebaiknya juga merupakan self-access learning centre 

(apabila laboratorium yang sekarang belum dapat difungsingan sebagai self-access 

learning centre, maka laboratorium tersebut perlu dikembangkan menuju pada fungsi 

tersebut). 

 

Apabila butir-butir di atas dipenuhi, laboratorium bahasa akan berdaya guna tinggi sehingga 

kualitas proses pembelajaran bahasa dan penguasaan bahasa peserta didik meningkat. 
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GLOSARIUM 

 

 
AA (Audio Active): jenis laboratorium yang memungkinkan peserta didik mempelajari 

materi dengan kecepatan yang sama karena sumber utama bahan tersebut ada di master 
console yang dikendalikan oleh guru  

 

AAC (Audio Active Comparative): jenis laboratorium yang memungkinkan interaksi dua 
arah antara guru dan peserta didik (baik secara individual, kelompok, maupun 
keseluruhan), antarmurid (dalam kerja berpasangan, kelompok, dan kelas), dan 
pembelajaran bahasa oleh peserta didik secara individual dengan kecepatan dan materi 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

 
AP (Audio Passive): jenis laboratorium yang menggunakan headset dan rekaman audio 

diperdengarkan dari satu sumber (master console) yang dikendalikan oleh guru 

 
Correction of the content: koreksi yang dilakukan hanya kalau kesalahan itu mengakibatkan 

isi informasi menjadi melenceng/salah, bukan koreksi tata bahasa 

 
Group problem solving: diskusi di antara rekan sekelompok dengan tujuan memecahkan 

masalah yang dihadapi bersama 

 
Identifikasi: jenis latihan bagi peserta didik dalam mengenali bunyi bahasa atau ujaran 

tertentu. Peserta didik mendengarkan bunyi yang ada di rekaman audio atau melihat 
tayangan video dan diminta memberikan respons secara tertulis atau lisan. Biasanya 
peserta didik hanya memilih satu di antara pilihan yang disediakan. 

 
Information gap: kesenjangan informasi dalam komunikasi ketika satu pihak mempunyai 

informasi untuk ditransfer dan pihak lain tidak memiliki informasi tersebut 

 
Inter-student communication: komunikasi yang melibatkan antarpeserta didik, bukan 

komunikasi yang selalu melibatkan guru 

 
Non-judgemental evaluation: penilaian hasil kerja yang tidak bersifat “memvonis” sebagai 

“salah” atau “benar”, melainkan bersifat “meluruskan” agar isi informasi tidak 
melenceng 

 

Reproduksi: jenis latihan yang meminta peserta didik untuk menirukan bunyi yang ada di 
rekaman audio atau tayangan video. Respons yang diminta dapat lisan atau tertulis. 
Kadang-kadang latihan reproduksi meminta peserta didik untuk mereproduksi dengan 
melakukan modifikasi. 

 
Self-correction: koreksi diri yang dilakukan secara sadar oleh peserta didik ketika yang 

bersangkutan membuat kesalahan pada waktu mengerjakan tugas/latihan 

 
Self-motivated participation: keikutsertaan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran atas 

dorongan motivasi sendiri, bukan semata-mata karena mendapat tugas dari luar 
(misalnya guru dan buku) 
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Student interaction and cooperation: interaksi antarpeserta didik dalam memecahkan 
persoalan bersama, sebagaimana layaknya komunikasi dalam pergaulan yang 
wajar/alami 

 
Student-centred activity: kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta didik, bukan 

semata-mata untuk memuaskan tugas terstruktur dari guru 

 
Student-centred tasks: latihan yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan minatnya. Instruksi dari guru hanya bersifat sebagai umpan, sedangkan 
kegiatan selebihnya bergantung sepenuhnya pada keinginan peserta didik. 

 
Subconscious working on grammar: penguasaan kaidah tatabahasa secara tidak langsung 

melalui kegiatan berkomunikasi dengan bahasa target 

 
Task dependency: ketergantungan antar tugas. Misalnya, peserta didik hanya akan dapat 

menyelesaikan tugas kedua apabila dia dapat menyelesaikan tugas pertama dengan 
baik. 

 
Teacher-led tasks: latihan yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru. Peserta didik 

mengerjakan tugas semata-mata berdasarkan perintah guru. Respons peserta didik 
biasanya telah disediakan oleh guru, dan peserta didik menyelesaikan tugas dengan 
kecepatan yang sama. 

 
Transfer of information: jenis latihan berkomunikasi yang menuntut peserta didik untuk 

menyampaikan informasi kepada peserta didik lainnya 

 
Tubian (drill): jenis kegiatan pre-communicative untuk menjadikan peserta didik memahami 

pola tertentu yang akan digunakan dalam kegiatan komunikatif. Peserta didik 
memproduksi kalimat atau memberikan respons berdasarkan isyarat (cue) tertentu yang 
diperdengarkan. 
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LAMPIRAN 1: PEMETAAN KI & KD BAHASA INGGRIS KELAS VII 
(BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 24 TAHUN 2016) 

 
  KI 1 KI 2 KI 3 KI 4    

 

 Menghargai & 
menghayati 
ajaran agama 
yang dianutnya 

Menghargai & 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli 

(toleransi,gotong 

royong) santun, 

percaya diri dalam 

berinteraksi secara 
efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, & 
prosedural) berdasar kan 
rasa ingin tahunya ttg 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 

Mencoba, mengolah, 
dan menyaji dlm 
ranah 
komplit (mengguna 
kan, mengurai, 
merangkai 
memodifikasi dan 
membuat dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, 
menghitung, 
menggambar dan 
mengarang) sesuai 
dgn yg dipelajari 
di sekolah dan 
sumber 
lain yg sama dalam 
sudut pandang/teori  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

NO. RPP JP   PENGETAHUAN KETERAMPILAN JENIS TEKS KE LAB. 
    TARGET TARGET  LAS BHS 
    Menerapkan fungsi 

sosial, struktur teks & 
unsure kebahasaan … 

Menyusun teks 
/menangkap makna 

   

       

       

RPP 1 5x40   KD 3.1 KD 4.1 (teks lisan) 
Ungkapan sapaan, 
pamitan, terimakasih 
&permintaan maaf 

V V 
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RPP 2 4x40   KD 3.2 
KD 4.2 (teks lisan & 
tulis) 

Ungkapan memberi 
dan meminta informasi 
terkait jati diri 

V V 

RPP 3 4x40   KD 3.3 
KD 4.3 (teks lisan & 
tulis) 

Menanyakan & 
menyatakan hari, 
bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu 
dalam bentuk angka, 
tanggal, dan tahun 

V V 

RPP 4 8x40   KD 3.4 
KD 4.4 (teks lisan & 
tulis) 

Memberi dan meminta 
informasi terkait nama  
dan jumlah binatang, 
benda, dan bangunan  
publik 

V V 

RPP 5 8x40   KD 3.5 
KD 4.5 (teks lisan & 
tulis) 

Memberi dan  
meminta informasi 
terkait dengan sifat 
orang, binatang, benda 

V V 

RPP 6 8x40   KD 3.6 
KD 4.6 (teks lisan & 
tulis) 

Meminta informasi 
terkait dengan tingkah 
laku/tindakan/fungsi  
orang, binatang, benda 

V  

RPP 7 

   

KD 3.7 

KD 4.7.1 menangkap 
makna 

memberi dan meminta 
informasi terkait 
dengan deskripsi 
orang, binatang, dan 
benda 

V V 

8x40 

    

  

  

  
KD 4.7.2 (teks lisan 

dan tulis) 

memberi dan meminta 
informasi terkait 
dengan deskripsi 
orang, binatang, dan 
benda   

RPP 8 
 

8x40 

  

KD 3.8 

KD 4.8 menangkap 
makna 

 fungsi sosial dan unsur 

kebahasaan dalam lirik 

lagu  

V V 
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LAMPIRAN 2: CONTOH SKENARIO PEMBELAJARAN KOMUNIKATIF 

(Kegiatan Pembelajaran di Laboratorium Bahasa) 

 

Mapel   : Bahasa Inggris 

Kelas   : VII   

Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 

 

Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 

1. mengidentifikasi ungkapan & respon permintaan maaf yang berterima. 

2. menentukan ungkapan permintaan maaf dan atau respon yang tepat berdasarkan situasi 

yang disediakan. 

3. menjawab pertanyaan tentang konteks situasi (who,when,where), dan makna tindak tutur 

berdasarkan teks transaksional lisan yang melibatkan tindak tutur meminta maaf.  

 

Kegiatan Pembelajaran 

A.  Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

 

1) Guru memberi salam (greeting); 

2) Guru memeriksa kehadiran peserta didik; 

3) Guru menyiapkan  peserta  didik  secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti proses    

pembelajaran;  

4) Guru memberi  motivasi  belajar  peserta didik secara  kontekstual  sesuai  manfaat dan  

aplikasi  materi  ajar  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan memberikan  contoh  dan  

perbandingan  lokal,  nasional  dan internasional;  

5) Guru mengajukan pertanyaan tentang kaitan antara pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari;  

6) Guru menjelaskan tentang tujuan  pembelajaran  atau  kompetensi  dasar  yang  akan 

dicapai;  

7) Guru memberikan small chat atau pengarahan singkat tentang kegiatan inti (prosedur 

dan tata tertib/sikap yang harus dibangun saat kegiatan inti/ pemanfaatan software) 

 

B. Kegiatan Inti (60 menit) 

(Menggunakan software yang tersedia di laboratorium bahasa atau CD/media 

pembelajaran yang dikembangkan oleh guru) 

 

Peserta didik mengoperasikan media/software secara individual, sementara guru 

berperan sebagai fasilitator untuk memberikan bantuan jika peserta didik mengalami 

kesulitan teknis berkaitan dengan cara mengoperasikan komputer/softwaredan 

memonitor kegiatan peserta didik untuk mendapatkan data tentang kemajuan belajar 

mereka dan sikap yang ditargetkan dapat terbentuk (KI 1&2). 

 

Materi yang digunakan sudah dirancang disesuaiikan dengan tahapan pendekatan 

pembelajaran komunikatif yang terdiri dari 3 tahap berikut ini: 

1. Tahap Presentasi, yaitu tahap ketika eserta didik menonton video dan menemukan 

contoh-contoh penggunaan bahasa dalam konteks yang berterima dalam video yang 

tersedia di booth mreka. 

2. Tahap Praktik,yaitu tahap ketika peserta didik menirukan ungkapan-ungkapan yang 

ada di video dengan pelafalan yang tepat.  
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3. Tahap Produksi, yaitu tahap ketika peserta didik membuat ungkapan sendiri sesuai 

situasi yang diberikan dalam bentuk bermain peran.  

 

 

C.  Kegiatan Penutup (10 menit) 

1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 

manfaat-manfaatnya. 

2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk menuliskan ungkapan permintaan maaf 

dan responya sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 

4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

5) Peserta didik dan guru mengucapkkan salam penutup. 

 

 

 

Berikut ini adalah materi yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan skenario di atas. 

 

I. TAHAP PRESENTASI 

 

Activity 1 
 

Study the statements below.  

Click T for the correct statement and F for the  incorrect statement based on the movie 

provided. 

 

 

No. Statement    

1. The dialogue happened in the library. T  F 

2. The two students are classmates. T  F 

3. One of the students dropped a ruler. T  F 

4. She did it on purpose (dengan 

sengaja). 

T  F 

5. She did not say sorry. T  F 

6. The other student was angry. T  F 

 

Keterangan: 

Movie bisa diulang sesuai kebutuhan/keinginan siswa. Tiap kali siswa mengklik 

jawaban (T/F), langsung muncul feedbackberupa suara “Yes, you’re right” jika 

jawaban benar atau “Sorry, it’s not the right answer” jika jawaban salah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movie: 

 

Breaking a 

ruler 
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Activity 2 

Do you want to know in what situation we need to say sorry? Click the movie icon to  

learn about it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script: 

1. S1 : Hi, Lia. I need to tell you something. 

    S2 : What‟s up, Susan? 

    S1 : I‟ve lost your pen that I borrowed yesterday. I‟m so sorry for that. 

    S2 : Never mind. I still have many. Don‟t worry about it. 

    S1 : Thanks, Lia. 

 

2. S1 : Hi, Susan. I have to say that I‟m so sorry for not coming to your party last 

night. How was it? 

    S2 : Well, we missed you last night. The party wasn‟t so nice without you. 

 

3. S1 : Hi, Susan. It‟s for you. 

    S2 : Why don‟t you tell me the truth? 

    S1 : I can‟t do that. I have no heart. I‟m so sorry for that. 

    S2 : It hurts me, you know. But all right, I‟ll forget it. 

 

4. T : Well…students. Prepare your homework, we will discuss it now, OK? 

    S : (Raise her hand) 

    T : Yes, Susan? 

    S : I‟m so sorry, Ma‟am, but I haven‟t done my homework yet. 

    T : Haven‟t you, Susan? Why? 

    S : Well, I didn‟t realize that I have homework, Ma‟am. I‟m so sorry for that. 

    T : You know it‟s not good, and don‟t let it happen again. 

    S : I won‟t, Ma‟am. Thank you very much. 

 

Explanation: 

1. a. The dialogue took place in the classroom/at school. 

    b. The speakers are classmates/schoolmates/friends. 

    c. One of the speakers said sorry because she lost her friend‟s pen. 

Movie 2: 

Missed the party 

Movie 3: 

Not Telling the truth 

Movie 1: 

Lost Pen 

 

Script 

Movie 4: 

Not Doing Homework 
Explanation 
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    d. To express her apology she said “I‟m so sorry for that” (expression of apology). 

    e. Her friend accepted her apology by saying “Never mind” (response of apology). 

 

2. a. The dialogue took place in the classroom/at school. 

    b. The speakers are classmates/schoolmates/friends. 

    c. One of the speakers said sorry because she didn‟t come to her friend‟s party last 

night. 

    d. To express her apology she said “I‟m so sorry for not coming to your party last 

night” (expression of apology). 

    e. Her friend didn‟t accept her apology (no response of apology is used). 

 

3. a. The dialogue took place in the classroom/at school. 

    b. The speakers are classmates/schoolmates/friends. 

    c. One of the speakers said sorry because she didn‟t tell the truth. 

    d. To express her apology she said “I‟m so sorry for that” (expression of apology). 

    e. Her friend accepted her apology by saying “All right” (response of apology). 

 

4. a. The dialogue took place in the classroom/at school. 

    b. The speakers are a teacher and a student. 

    c. The student said sorry because she didn‟t do her homework. 

    d. To express her apology she said “I‟m so sorry” (expression of apology). 

    e. The teacher didn‟t use any response of apology. 

 

 

II. TAHAP PRAKTIK  

Activity  3 
Please list the expressions of apology used in the movies. 

 
Movie 1: ........................................................ 

Movie 2: ........................................................ 

Movie 3: ........................................................ 

Movie 4: ........................................................ 

 

 

Activity 4 

Here are some expressions that we can use to say sorry and the responses. Click the  

expresssions/responses to learn how to pronounce them correctly. Imitate them. 

 

Expressions:                    

1. I‟m sorry. 

2. I‟m so sorry. 

3. I‟m very sorry. 

4. I‟m really sorry. 

5. I‟m sorry for that. 

6. I‟m so sorry for that. 

7. Sorry! I didn‟t mean to. 

Responses: 

1. Never mind. 

2. No problem.  

3. It‟s okay. 

4. It‟s all right.   

5. Don‟t take it seriously. 

6. It doesn‟t matter. 

7. It‟s okay for today. 

8. It‟s okay for this time. 

Keterangan: 

Tiap kali siswa mengklik salah satu kalimat yang tersedia akan muncul suara berupa 

pengucapan yang benar dari kalimat tersebut. 
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Activity 5  
Click the picture to learn the appropriate expressions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Disediakan 5 gambar, jika salah satu diklik akan muncul ungkapan permintaan maaf 

yang sesuai dengan keadaan dalam gambar beserta pelafalannya. 

 

Latihan ini memberikan contoh penggunaan ungkapan permintaan maaf dan 

responnya dalam teks transaksional yang utuh. 

 

 

 

III. TAHAP PRODUKSI 

  

Activity 6   
 
Please act out based on the situation in the two pictures below. Use expressions to 
ask for apology and the possible responses. Record your conversation. 
 
 
 
 
 

Oh, God! I broke the vase. I‟m so sorry for that 

I‟m very sorry for coming late, sir. 

I‟m sorry for breaking the ruler 

Oh, sorry! I didn‟t mean to. 

I tore your book accidentally. I‟m very sorry for that. 
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The tire is flat.  The boy is late. 
   

 
 

 

 

C. Kegiatan Penutup (10 menit)  
1) Peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan 

manfaat-manfaatnya.   
2) Peserta didik dan guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran.   
3) Peserta didik menerima tugas mandiri untuk menuliskan ungkapan permintaan maaf 

dan responya sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran.   
4) Peserta didik memperhatikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya.   
5) Peserta didik dan guru mengucapkkan salam penutup.  
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LAMPIRAN 3: PETUNJUK KESELAMATAN BELAJAR DALAM 

LABORATORIUM BAHASA 

 
A. Tujuan 

 
Pengamanan fasilitas laboratorium bahasa terutama bertujuan agar semua fasilitas yang 
ada dalam laboratorium senantiasa selalu dalam kondisi utuh, siap pakai dan terhindar 
dari terjadinya kehilangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

 
1. Laboratorium harus selalu dalam keadaan terkunci saat tidak dipergunakan.  

2. Ada petugas (laboran/teknisi) pada saat laboratorium bahasa buka.  

3. Jendela-jendela dan pintu laboratorium hendaknya dipasang terali besi.  

4. Sebaiknya dipasang sistem pengaman elektronik.  

 

Pengamanan laboratorium bahasa meliputi pengamanan terhadap fasilitas yang ada dalam 
laboratorium, serta pengamanan terhadap para pengguna yang melakukan aktivitas di 
dalam laboratorium. Untuk menciptakan kondisi yang aman, baik yang menyangkut 
fasilitas maupun penggunanya, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan yang 
terprogram. 

 

B. Keselamatan Kerja 
 
Sikap dan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada waktu bekerja/belajar di 
laboratorium merupakan suatu keharusan. Kecelakaan merupakan gangguan yang dapat 
menghambat kinerja laboratorium. 

 

Upaya-upaya keselamatan kerja mempunyai tujuan sebagai berikut: 

 
1. Mencegah terjadinya kecelakaan.  

2. Mencegah timbulnya kerusakan perangkat keras dan lunak.  

3. Mengamankan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat kerja/belajar.   
4. Menjamin tempat kerja/belajar yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga 

menimbulkan kegembiraan sewaktu melakukan aktifitas di tempat bekerja/belajar.  
 

C. Pengamanan laboratorium bahasa 

 

1. Pengamanan Arus Listrik 

a. Bila melihat peralatan listrik tidak tertutup sebagaimana mestinya maka segeralah 

beritahukan kepada teknisi. 

b. Bilamana kawat sekering putus, jangan sekali-kali menggantinya dengan kawat 

yang lebih besar, karena bila hal tersebut dilakukan maka berarti mengundang 

bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran. Kawat yang terpasang pada sekering 

adalah kawat yang sudah diperhitungkan kekuatannya sesuai dengan normalisasi 

dan keselamatan kerja.  

c. Bila tercium bau hangus akibat arus listrik di lingkungan laboratorium segeralah 

putuskan sakelar induk. 

d. Kekurangan perlengkapan listrik harus segera dilaporkan untuk segera mendapat 

penggantian yang baru dan selengkap-lengkapnya. Bila kekurangan perlengkapan 

listrik dibiarkan begitu saja, maka bila ada kabel-kabel dan logam-logam 

penghantar arus listrik   yang terbuka maka juga  akan dibiarkan terbuka, 
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sehingga bila tangan/badan tersentuh pada bagian yang terbuka maka akan terjadi 

kejutan/sengatan listrik terhadap badan yang mungkin akan mengakibatkan 

kecelakaan (lemas) dan tidak sadarkan diri. 

e. Kabel-kabel yang keadaannya sudah mengelupaskarena dimakan usia atau gigitan 

serangga jangan dipaksakan untuk digunakan karena hal tersebut akan 

mengundang bahaya kecelakaan.  

f. Demikian juga membiarkan alat penyambung (steker) yang rusak atau pecah akan 

mengundang kecelakaan (kejutan listrik).  

g. Jangan membiarkan suatu hubungan atau sambungan listrik dalam keadaan 

terbuka (tidak ditutup isolasi), bila mendapatkan hal tersebut segera beritahukan 

teknisi.  

 

2. Alat-alat Pengaman Ruang dan Gejala-Gejala Kebakaran 

Alat-alat pengaman ruang terutama alat-alat pemadam kebakaran dan cara-cara 

penggunaannya, termasuk adanya pintu darurat untuk penyelamatan diri dari bahaya 

kebakaran perlu ada. Terjadinya kebakaran dapat diakibatkan oleh arus listrik, 

sambaran petir dan lain-lain. Jenis api kebakaran dapat dibeda-bedakan menurut 

kelas-kelasnya sebagai berikut: 

 

a. Api kelas A, yaitu api dari kebakaran benda padat seperti kayu, tekstil, dan kertas. 

b. Api kelas B, yaitu api dari kebakaran benda cair seperti bensin, minyak lampu, 

dan solar. 

c. Api kelas C, yaitu api dari kebakaran gas seperti asetelin dan LPG. 

d. Api kelas D, yaitu api dari kebakaran  arus listrik. 

e. Api kelas E, yaitu api dari kebakaran logam. 

 

Kebakaran dapat diatasi dengan proses-proses berikut: 

 

a. Proses isolasi, yaitu memutuskan udara luar dengan barang yang sedang terbakar. 

b. Proses pendinginan yaitu penyerapan panas oleh bahan lain seperti karung goni 

basah, air dan bahan-bahan yang mengandung air. 

c. Proses urai yaitu dengan memisahkan atau menjauhkan benda-benda lain yang 

belum terbakar, sehingga api tidak menjalar ke benda lainnya. 

 

Sebelum api menjalar menjadi besar, gejala-gejala kebakaran dapat segera tercium 

karena bau asap yang terjadi, misalnya bau karet yang terbakar, bau kertas yang 

terbakar, bau kain terbakar dan lain-lain.  

 

3. Alat-Alat Pemadam Kebakaran dan Penggunaannya 

 

Air dan pasir merupakan bahan yang paling murah dan paling baik untuk mematikan 

api, tetapi tidak bisa digunakan pada segala jenis kebakaran. Air boleh digunakan 

untuk memadamkan kebakaran yang diakibatkan oleh kertas, kayu, kain dan benda-

benda sejenisnya. Sedangkan untuk kebakaran akibat listrik dilarang sama sekali 

karena air termasuk bahan penghantar listrik. Untuk kebakaran jenis minyak 

sebaiknya menggunakan bahan kimia yang sudah tersedia dalam tabung-tabung 

extinguisher dan dijual di toko-toko alat pemadam kebakaran, seperti Yamato dan 

Graviener. Untuk kebakaran akibat arus listrik sebaiknya digunakan Dry Powder 

Extinguisher. 
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Pada setiap tabung pemadam kebakaran (extinguisher) selalu diberi keterangan, baik 

jenis maupun penggunaannya. Berikut adalah penjelasan dari tiap jenis tabung 

pemadam kebakaran: 

 

a. Tabung bersimbol huruf A yang terletak dalam segi tiga warna hijau dapat dipakai 

untuk memadamkan kebakaran dari kayu, kertas atau kain serta bahan-bahan yang 

sejenis. 

b. Tabung dengan simbol huruf B di dalam persegi panjang berwarna merah 

dipergunakan untuk memadamkan kebakaran dari jenis minyak, cat, ter, terpentin 

dan lain-lain. 

c. Tabung dengan simbol huruf C di dalam lingkaran berwarna biru  dapat dipakai 

untuk memadamkan api akibat arus listrik, atau api akibat terbakarnya isolasi 

listrik, atau pemadaman terhadap panel sakelar-sakelar dan lain sebagainya. 

d. Tabung dengan simbol huruf D di dalam bintang yang berwarna kuning dipakai 

untuk memadamkan api kebakaran yang diakibatkan oleh logam, seperti 

magnesium, potasium, sodium, dan titanium. 

e. Di pasaran telah tersedia berbagai alat pemadam kebakaran (fire extinguisher) 

yang sekaligus berkatagori jenis A, B, C, dan D.  

 

Cara menggunakan alat pemadam kebakaran 

 

a. Lepaskan kunci segel pengaman. 

b. Pegang alat dalam keadaan tegak.  

c. Arahkan corong ke pangkal api dengan cara menyapu  

d. Tekan pembuka gas.  

 

Perhatian 

 

Tenangkan pikiran dan tindakan sewaktu mengatasi bahaya kebakaran. Arahkan 

pancaran zat dari tabung gas ke sumber nyala api dengan cara menyapu. Bilamana 

pemadam api kebakaran terjadi di luar laboratorium dan kebetulan terjadi banyak 

angin, maka arahkan pancaran dari zat pemadam searah dengan arah angin, baik dari 

samping kiri maupun samping kanan. 

 

Mengatasi dan menguasai api menurut kelas-kelasnya 

 

Untuk jenis api kelas A, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh benda padat seperti 

kayu, bambu, tekstil, kertas, karet, aspal dan lain-lain. 

 

a. Bila kebakaran masih kecil, gunakan alat atau bahan pemadam kebakaran seperti 

goni basah, pasir atau tabung Yamato. 

b. Bila api kebakaran telah membesar, gunakan langsung semburan air atau hydrant 

dengan didahului dengan cara urai yaitu menjauhkan semua bahan atau barang 

yang berdekatan dengan sumber api supaya tidak menjalar ke benda lain. 

c. Bila menurut dugaan tidak mampu diatasi oleh tenaga di lingkungan 

laboratorium, segera lapor ke Instansi Pemadam Kebakaran. 

 

Untuk jenis api kelas B, yaitu kebakaran bahan cair seperti bensin, solar, minyak 

lampu, asam belerang dan lain sebagainya. 
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a. Bila api masih relatif kecil, gunakan alat atau bahan pemadam seperti karung goni 

atau barang basah, pasir atau alat Yamato, tetapi dilarang menggunakan semburan 

air karena justru dapat mempercepat menjalarnya api ke tempat lain. 

b. Bila ternyata cairan yang terbakar sudah habis, sedangkan api semakin membesar 

dan merembet ke tempat lain atau merembet ke benda lain, segeralah gunakan 

semburan air atau hydrant dengan terlebih dahulu melakukan proses urai. 

 

Untuk jenis api kelas C, yaitu kebakaran bahan gas, seperti asetelin, hidrogen, LPG 

dan lain sebagainya. 

 

a. Gunakan langsung tabung Yamato bila api belum mencapai tutup botol gas. 

b. Bila api telah mencapai botol gas, semburlah botol gas tersebut dengan air dari 

jarak jauh. Hati-hati dan waspadalah karena botol gas akan segera meledak dalam 

waktu yang sangat singkat. 

c. Dilarang memasuki ruangan sebelum gas dalam ruangan habis atau hilang, hal ini 

sangat membahayakan. 

d. Bila mungkin masih ada botol-botol gas yang diragukan keselamatannya, botol-

botol itu disembur terus dengan hydrant. 

 

Untuk jenis api kelas D, yaitu kebakaran akibat arus listrik. 

 

a. Putuskan semua hubungan arus listrik yaitu semua sakelar di laboratorium, 

terutama sakelar induk atau di gardu. 

b. Bila diragukan bahwa arus listrik masih ada dan semua hubungan listrik belum 

diputuskan, janganlah menyemburkan dengan air atau cairan pemadam lainnya, 

sebab dapat mengakibatkan kecelakaan akibat kejutan listrik, gunakan tabung 

pemadam yang bersimbol huruf C di dalam lingkaran yang berwarna biru, yang di 

dalamnya terdapat tepung untuk pemadam api secara kimia. 

 

Untuk jenis api kelas E, yaitu akibat panasnya logam, cara pemadamannya sama 

dengan jenis api kelas A. 

 

Langkah-langkah ketika terjadi kebakaran 

 

a. Kuasailah atau atasilah oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian dalam usaha 

memadamkan api kebakaran selama masih mampu melakukannya. 

b. Bunyikan bel atau lonceng dengan jalan memecahkan kaca fire alarm yang 

terdekat guna memberitahukan adanya bahaya kebakaran. 

c. Laporkan bahwa sedang terjadi kebakaran ke kantor atau pemimpin untuk 

mendapatkan bantuan dari dalam ataupun dari luar. 

d. Hentikan semua kegiatan di laboratorium, putuskan semua aliran listrik, tutup dan 

amankan  semua tempat-tempat gas. 

e. Buka semua pintu keluar dan keluarkan semua orang yang tidak bertindak 

mengatasi kebakaran. 

f. Tempatkan semua orang (peserta didik) yang telah dikeluarkan di suatu tempat 

yang tenang dan aman, segeralah dipanggil menurut daftar hadir. Bila ternyata 

seseorang tidak ada dalam panggilan, segeralah teliti dimana orang tersebut. 

 

 



53 

Cara menyelamatkan barang-barang ketika terjadi kebakaran 

 

Dari sekian banyak orang yang berada di lingkungan laboratorium yang akan atau 

sedang dilanda bahaya kebakaran, tidak ada seorangpun yang hanya bersifat 

menonton saja, tetapi dianjurkan kepada setiap orang agar membantu pencegahan dan 

penyelamatan barang-barang yang belum terbakar. Penyelamatan ditujukan kepada: 

 

a. Jiwa manusia yang mungkin tersesat, terkurung atau pingsan karena bahaya api. 

b. Dokumen-dokumen atau surat-surat penting yang masih berada di daerah bahaya 

api. 

c. Barang-barang penting dan berharga yang berada di ruangan atau di tempat 

kebakaran. 

d. Barang-barang lainnya yang mampu diangkat dan dipindahkan ke tempat yang 

lebih aman. 
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LAMPIRAN 4: CONTOH TAUTAN-TAUTAN SUMBER BELAJAR DI INTERNET 

 

Contoh daftar situs yang bisa diakses oleh guru dan siswa ketika menggunakan laboratorium 

bahasa sebagai SALC: 

 

1. gamestolearningenglish.com 

2. learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs 

3. learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories 

4. www.easyenglish.com 

5. www.english-online.org.uk/courses.htm 

6. www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/free-english-lessons.html 

7. www.kidsworldfun.com/shortstories.php 

8. www.learningenglish.de/basicspage.html 

9. www.learn-english-online.org 

 

 


