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ABSTRAK

Computer  Assisted  Language
Learning (CALL) dalam bahasa Indonesia
diartikan  sebagai  Pembelajaran  Bahasa
Inggris dengan Bantuan Komputer. Akses
pembelajaran bahasa Inggris kini semakin
terbuka  dengan  pemanfaatan  teknologi
internet.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis  keteraksesan  konten
tentang public speaking dengan CALL di
internet.  Objek  penelitian  adalah  laman-
laman  berisi  konten  tentang  public
speaking  yang  ditawarkan  kepada
mahasiswa  Pendidikan  Bahasa  Inggris
Universitas  Muslim  Nusantara  Al
Washliyah.  Hasil  penelitian  ini
mengidentifikasi  keteraksesan  konten
baik  secara  konektivitas  internet,
perangkat yang digunakan maupun akses
pengguna.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini
menawarkan  solusi  akses  belajar  public
speaking lainnya bagi mahasiswa bahasa
Inggris di UMN Al Washliyah.

Kata  Kunci  : Konten  Public  Speaking,
CALL

PENDAHULUAN

CALL mulai berkembang sejak tahun
2007  di  Indonesia.  Berdasarkan
pencarian  artikel  cendikia  di  google,
Artikel  bertema  CALL  dipublikasikan
pertama kali di Indonesia di jurnal PESAT
Universitas  Gunadarma  dengan  artikel
tentang  Pengembangan  CALL  untuk
pembelajaran kosakata di tingkat sekolah
dasar
(http://publication.gunadarma.ac.id
/handle/123456789/686).  Tahun  2010,
Seorang  mahasiswa  magister  di
Universitas Pendidikan Indonesia menulis
tesis tentang pengembangan model CALL
untuk  meningkatkan  kompetensi
vocabulary  dan  kemampuan  speaking
pada tingkat madrasah aliyah. Kemudian
(http://repository.upi.edu/10643/),  tahun

2011 Badan Litbang Kementerian Agama
menerbitkan  tulisan  tentang  peluang
pengembangan  CALL  di  Indonesia.  Di
Tahun 2017 ini,  penelitian ini diharapkan
mampu  mengembangkan  khasanah
pembelajaran CALL di Indonesia dengan
tema  pengembangan  bukan  hanya
speaking  tetapi  dikembangkan  menjadi
public speaking. 

Public  Speaking  menjadi  semakin
menarik  untuk  diteliti  mengingat  public
speaking  pada  era  digital  ini  menjadi
sangat  dinamis  terutama  sejak
berkembangnya fitur soasial  media yang
memungkinkan  penggunanya  menyam-
paikan ide dan pikirannya  dalam bentuk
video yang bisa diakses siapa saja. Sebut
saja  di  Youtube,  instagram,  maupun
berbagi video di facebook. Dalam sebuah
konferensi pers bulan februari 2017 lalu,
Presiden  RI  Ir.  Joko  Widodo
menyampaikan  keinginannya  agar  Vlog
(Video blog) masuk kurikulum pendidikan
Indonesia.

Public  Speaking  baik  yang
kovensional maupun yang berbasis CALL
tentunya  memiliki  pakem  dasar  yang
sama,  yaitu  menyampaikan  pesan  yang
ingin  disampaikan  dengan  teknik
komunikasi  yang  baik.  Ini  menjadi  awal
yang baik untuk meneliti pengaruh CALL
terhadap  kemampuan  public  speaking
mahasiswa.

Linardopoulus  (2010)  menemukan
fakta bahwa kursus online public speaking
dapat  disetarakan  dengan  kelas  tatap
muka. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa
pemanfaatan multimedia juga ikut menjadi
factor penentu keberhasilan kelas online.
Apa yang bisa diambil dari hal ini adalah
bahwa  pemanfaatan  CALL  untuk
meningkatkan  kemampuan  public
speaking mahasiswa layak  untuk dicoba
dan  diterapkan.  Dalam  penelitian  ini,
pengaruh  pemanfaatan  CALL  pada
pembelajaran  debat  akan  diterapkan.
Untuk di Indonesia sendiri, Endahhati dkk
(2016)  telah  menganalisis  pengaruh
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modul  berbasi  IT  pada  kelas  Public
Speaking di Indonesia dan menyimpulkan
bahwa  antusiasme  belajar  peserta  didik
meningkat.  Pada  penelitian  ini,  akan
diselidiki  pengaruh  pemanfaatan  CALL
sebagai   inovasi  pada  pembelajaran
Public  speaking  terhadap  kemampuan
mahasiswa.  

TINJAUAN PUSTAKA

1. CALL
CALL  adalah  kajian  tentang

penerapan  aplikasi-aplikasi  komputer
dalam pembelajaran bahasa.  Penerapan
aplikasi-aplikasi  di  sini  tidak  lain  untuk
membantu  proses  belajar  mengajar
bahasa termasuk bahasa Igggris. Secara
spesifik,  aplikasi  yang  dimaksud  adalah
aplikasi  untuk  penulisan  naskah,
presentasi,  simulasi,  tes,  permainan
edukatif  dan  lain-lain.  Seiring
perkembangan jaman,  Tren  penggunaan
aplikasi  komputer  secara  offline  mulai
diperbaharui  dengan  hadirnya  internet.
Lahirlah  istilah  “Connected  Classroom”
yang artinya kelas yang terhubung melalui
internet. Bila dulunya pemanfaatan CALL
sebatas aplikasi berizin yang dipasang di
komputer,  kini  kita  bisa  menemukan
aplikasi  yang  memungkinkan  interaksi
antar penggunanya. 

Pesatnya  perkembangan  inovasi
bidang  informasi  dan  teknologi  telah
melahirkan  dimensi  baru  pada  CALL.
Bukan  hanya  di  komputer,  kini  aplikasi
dapat  dengan  mudah  dijangkau  melalui
telepon pintar. Fitur-fitur yang ditawarkan
mencakup cara pengucapan, tata bahasa,
latihan  pemantapan  membaca,
mendengar,  menulis,  dan  bahkan  public
speaking. Tanpa menesampingkan peran
pendidik  sebagai  mediator  tentunya
inovasi ini sangat layak untuk diterapkan
dalam  pembelajaran  bahasa  Inggris
terutama public speaking.

Keutamaan CALL dewasa ini  terlihat
dengan lahirnya integrative CALL dengan
koneksi  internet  tanpa  batas  (TASEAP:
2007). Pembelajaran dapat didukung oleh
media-media  pembelajaran  yang  sangat
terbatas  penggunaaanya  pada
pembelajaran konvensional. Ketika dosen
mengajarkan cara pengucapan yang baik,
pada  waktu  itu  juga  dalam  ditampilkan
bagaimana  penutur  asli  bahasa  inggris
melafalkan sebuah bunyi.  Lebih  dari  itu,
bahkan  pada  saat  pembelajaran,  dapat

ditampilkan  bagaimana  Soekarno,
Barrack  Obama,  dan  pemimpin  lainya
menyampaikan pidato mereka.

2. Public Speaking
Public  Speaking  adalah

menyampaikan ide dan gagasan di depan
umum dengan teknik penyampaian yang
baik. Kemampuan public speaking adalah
kemampuan  berbicara  di  depan  umum
untuk  menyampaiakan  ide  dan  gagasan
dengan baik.  Bagi  kalangan mahasiswa,
public speaking sangat penting dan wajib
dikuasai karena selain dipersiapkan untuk
mampu  mengajarkan  materi  di  depan
siswa  mereka  juga  dihadapakan  pada
presentasi  tugas  kuliah.  Saylor  (2012)
menegaskan pentingnya  public  speaking
karena  setiap  gagasan  atau  informasi
harus  disampaikan  dengan  jelas.  Public
speaking  menuntut  cara  penyampaian
yang benar baik dari segi bahasa maupun
dari teknik penyampaiannya.

3. Konten
Konten adalah sebutan untuk materi

yang  disajikan  di  internet  baik  dalam
bentuk  tulisan,  gambar,  maupun  video.
Dalam  penelitian  ini,  konten  diakses
dalam  berbagai  format.  Mengingat
pembelajaran  CALL untuk  meningkatkan
kemampuan  public  speaking,  maka
format  konten  yang  lebih  banyak
ditawarkan adalah video.

METODE

Penelitian ini adalah bagian dari studi
pemanfaatan  CALL  pada  kelas  public
speaking.  Metode  penelitian  yang
diterapkan  adalah  metode  kualitatif
dengan  pendekatan  analisis  konten.
Konten yang diakses adalah konten yang
terdapat  pada  mesin  pencari  dan  dapat
diakses oleh mahasiswa melalui internet.
Hal  ini  mempertimbangkan  ketersediaan
konten CALL offline yang terbatas. 

HASIL DAN DISKUSI

Pada tahap awal penelitian, dilakukan
pencarian materi  public  speaking secara
global  di  internet  dan  toko  buku.
Keterbatasan  bahan  luring  menjadi
pertimbangan  mengapa  penelitian  ini
focus  pada  konten  daring.  Terdapat
ratusan  konten  yang  ditemukan  secara
acak pada pencarian global, tetapi hanya
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5  terbaik  yang  ditawarkan  kepada
mahasiswa.  Kelima  media  CALL  yang
ditawarkan tersebut disajikan dala table di
bawah ini:
No Jenis

Konten
Laman dan Link (tautan) Materi

tersedia
Tingkat

Keteraksesan
1 Video Kelas  Public  Speaking  Online

(https://www.youtube.com/channel/UCM
07sSGIjzOfgQuMEWwotgA)

Materi  dasar
Public
Speaking  dan
Tips Praktek

Baik,  Dapat
diakses melalui
PC  dan
Telepon  pintar
dan Gratis

2 Video Toastmasters International
(https://www.youtube.com/channel/UC4
GYJFyJ7cZVfqMNF0JZfTQ)

Ilmu  Retorika
dan  teknik
public
speaking

Baik,  Dapat
diakses melalui
PC  dan
Telepon  pintar
dan Gratis

3 Video LastbenchTV  for  Effective  Presentation
(https://www.youtube.com/channel/UC0K
HNkb418FhDkfNzBwTUzQ)

Improving
Presentattion

Baik

4 Tulisan Toastmasters International
(https://www.toastmasters.org/Resources
/Public-Speaking-Tips)

Teknik  Public
Speaking

Baik,  Dapat
diakses melalui
PC  dan
Telepon  Pintar
dan  Gratis.
Hanya  saja
berbeda
tampilan  PC
dan  Telepon
Pintar

5. Tulisan
dan
video

http://publicspeakingpower.com/ Kursus  online
public
speaking

Baik,  Dapat
diakses melalui
PC  dan
Telepon  pintar
dan Gratis

Kelas  difasilitasi  dengan  jaringan
internet  dan  setiap  siswa  dapat
mengaksesnya  selama  pembelajaran
berlangsung.  Keteraksesan  tentunya
bukan  hanya  dikur  dengan  bisa  atau
tidaknya satu laman dibuka, namum lebih
dari itu apakah kontenyang tersedia dapat
diakses  secara  Cuma-Cuma  oleh
mahasiswa.  Standar  keteraksesan
dikategorikan menjadi beberapa tingkatan
yaitu  Buruk,  kurang,  atau  baik  ketika
diakses  secara  bersama-sama  ataupun
sendiri. 

Keteraksesan terkait  perangkat  yang
digunakan  tentunya  terbuka  untuk
penggunaaan  komputer  PC,  Laptop,
maupun  telepon  pintar.  Untuk  konten
video, semua web menawarkan tampilan
yang  berbeda  kecuali  pada  public
speaking power.com. Untuk konten tulisan
seluruh  isi  dapat  diakses  hanya  saja

berbeda  tampilan  pada  PC  atau  laptop
dengan tampilan pada telepon pintar.

KESIMPULAN

Keteraksesan  konten  dan  media
pembelajaran Public Speaking di internet
sangat  terbuka.  Tingkat  keteraksesan
juga  sudah  baik  dimana  dapat  diakses
melalui  PC  maupun  telepon  pintar.
Terdapat  berbagai  jenis  konten  yakni
berupa video, tulisan, ataupun kombinasi
dari keduanya. 
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