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ABSTRAK 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kesulitan peserta didik dalam 

mempelajari mata pelajaran bahasa inggris dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

peserta didik kelas V SD Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan antara lain pengumpulan data, reduksi 

data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dalam 

pembelajaran bahasa inggris siswa mengalami beberapa kesulitan. (1) menghafalkan kata 

berbahasa inggris, (2) menerjemahkan kata berbahasa inggris ke bahasa indonesia, (3) 

mengucapkan kata bahasa inggris. Faktor internal yang mempengaruhi pembelajaran bahasa 

inggris (1) kesehatan siswa, (2) motivasi siswa, (3) keadaan psikis siswa dalam pembelajaran. Dan 

faktor eksternal yang mempengaruhi siswa dalam belajar bahasa inggris. (1) guru, (2) keadaan 

sekolah.  

Kata Kunci: Kesulitan, Faktor, Siswa, Bahasa Inggris 

ABSTRACT 

The objectives to be achieved in this study were to determine the difficulties of students in learning 

English subjects and to know the factors that affect the fifth grade students of SD Negeri 1 Boja, 

Kendal Regency. This type of research is a qualitative descriptive study. Data analysis used 

includes data collection, data reduction, data display, verification and confirmation of conclusions. 

The results showed that in learning English the students experienced some difficulties. (1) 

memorizing English words, (2) translating English words into Indonesian, (3) pronouncing English 

words. Internal factors that affect learning English (1) student health, (2) student motivation, (3) 

students' psychological state in learning. And external factors that affect students in learning 

English. (1) teachers, (2) school conditions.  

Keyword: Difficulty, Factors, Students, English 

 

PENDAHULUAN 

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak ada yang bisa lepas dari aktifitas atau 

kegiatan belajar dan mengajar. Aktifitas yang di lakukan seseorang baik sebagai individu 

atau sebagai bagian dari kelompok, pada dasarnya itu adalah aktifitas belajar. Menurut UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 

ayat 20 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Tentunya dalam proses pembelajaran pasti kita 

belajar tentang bahasa karena bahasa biasa diguakan untuk berinteraksi oleh lawan bicara. 

Bahasa memiliki peranan yang penting dalam perkembangan intelektual, emosi dan sosial 

anak.  
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Mempelajari mata pelajaran bahasa memang berbeda dengan mempelajari mata 

pelajaran non bahasa di karenaka bahasa sendiri merupakan alat komunikasi dalam 

berhubungan dengan orang lain. Maka dalam mempelajari bahasa inggris tidak cukup 

dengan teori tata stuktur bahasa dan kosakata, tetapi latihan berbicara dengan bahasa 

inggris akan membuat seseorang semakin terbiasa dengan kalimat berbahasa inggris. Untuk 

bangsa bahasa inggris memiliki peranan yang sangat penting karena untuk membicarakan 

bisnis antar negara. Oleh karena itu bahasa inggris adalah salah satu mata pelajaran penting 

yang diajarkan di sekolah. Jadi diharapkan bagi mereka yang lulus dengan penguasaan 

bahasa inggris yang baik akan memperluas ruang gerak dan bisa menjadi bagian dari 

komunitas global masyarakat dunia. Maka pendidikan sekolah dasar dapat mengenalkan 

bahasa inggris sedari dini. Dengan menggunakan tekonologi informasi dan komunikasi 

dalam proses belajar mengajar, para guru mendapati adanya peningkatan antusiasme para 

murid dalam keikutsertaan mereka dalam proses belajar mengajar. (Budiman, 2012) 

Kompetensi mata pelajaran bahasa inggris adalah siswa dapat berkomunikasi baik 

lisan maupun tertulis dengan ragam bahasa yang sesuai, lancar dan akurat (Depdiknas, 

2003) dalam memperlajari bahasa inggris ada 4 ragam pokok utama diantaranya listening, 

speaking, reading, dan writting. Maka jika ingin menguasai mata pelajaran bahasa inggris, 

seorang setidaknya mengerti ke-4 ragam pokok pembelajaran bahasa inggris diatas agar 

mempermudah dia saat mempelajari maa pelajaran bahasa inggris namun dalam proses 

pembelajaran guru terlibat dan harus berupaya secara optimal menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswa terdorong untuk berperan aktif sebagai wujud nyata sebagai proses 

belajar dalam diri siswa (Rofian, 2016) 

Hasil wawancara dengan guru pengampu bahasa inggris SD Negeri 1 Boja 

Kabupaten Kendal, dalam mempelajari bahasa inggris siswa masih banyak mengalami 

kesulitan pada writting, speaking, dan penghafalan kosakata termasuk arti sebuah bahasa 

indonesia ke kata berbahasa inggris. Dan ada yang beranggapan bahwa jam mata pelajaran 

bahasa inggris yang singkat membuat peserta didik sulit untuk menguasai, yang 

menyebabkan nilai bahasa inggris pada akhirnya masih rendah, tidak sedikit pula yang 

menjadikan bahasa inggris susah dikuasai karena susah dalam menghafalkan arti bahasa 

indonesia dari suatu kata bahasa inggris tersebut dan juga kesulitan dalam penulisan kata 

bahasa inggris yang kurang familiar bagi peserta didik. Dari adanya permasalahan diatas 

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesulitan apa yang di alami siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran bahasa inggris dan faktor apa saja yang mempengaruhi siswa 

dalam mempeajari mata pelajaran bahasa inggris.  

METODE PENELITIAN 

Peneliti disini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian ini yang 

bertujuan mendeskripsikan kesulitan belajar peserta didik pada penguasaan mata pelajaran 

bahasa inggris. Peneliti disini melakukan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan 

dengan menguraikan fakta dan data yang di peroleh dari sumber data. Selanjutnya data 

tersebut akan dianalisis dengan kesulitan belajar peserta didik dalam menguasai mata 

pelajaran bahasa inggris dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada siswa SD Negeri 1 

Boja Kabupaten Kendal. Subjek penelitian yang diteliti adalah siswa anak kelas V SD Negeri 

1 Boja Kabupaten Kendal yang mengalami kesulitan dalam penguasaan mata pelajaran 

bahasa inggris. Dalam hal ini peneliti ingin tahu kesulitan-kesulitan dalam mempelajari mata 
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pelajaran bahasa inggris dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar 

pada siswa kelas.  

Instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman dokumentasi dan angket untuk mengumpulkan data 

tentang kesulitan belajar dan faktor-saktor yang mempengaruhi dalam penguasaan mata 

pelajaran bahasa inggris kelas V SD Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal.  

Peneliti melakukan pengecekan kabsahan data menggunakan meningkatkan 

ketekunan dan triangulasi.  

Peneliti melakukan peningkatan ketekunan dengan cara membaca dan meneliti 

kembali data yang telah diperoleh selama penelitian yang berupa data yang telah 

dikumpulkan peneliti melalui dokumen lain yang mendukung Peneliti memperoleh kepastian 

data supaya mengurangi tingkat terjadinya atau tidak terjadi kesalahan saat melakukan 

analisi data.  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari 

beberapa sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. triangulasi ada tiga macam: 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu. teknik triangulasi 

data, merupakan teknik memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding data yang di peroleh (Moloeng 

2014: 321).  

Triangulasi yang akan peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen hasil 

wawancara dengan siswa mengenai kesulitan mempelajari dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi siswa dalam mempelajari bahasa inggris serta melakukan wawancara kepada 

guru pengampu mata pelajaran bahasa inggris mengenai kesulitan yang sering dialami siswa 

dalam mempelajari mata pelajaran bahasa inggris dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

siswa dalam mempelajari bahasa inggris.  

Tahap pertama Peneliti dalam mengumpulkan data, sebelum peneliti menyusun latar 

belakang terlebih dahulu melakukan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran 

bahasa inggris SD Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal untuk mengetahui apakah ada 

permasalahan yang terjadi pada SD tersebut, yang kemudian dari hasil wawancara didapati 

ada suatu permasalahanyang terjadi di kelas V SD Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal 

mengenai siswa kelas V yang mengalami kesulitan dalam penguasaan mata pelajaran 

bahasa inggris yang kemudian peneleliti mengolah permasalahan tersebut, menjadi sebuah 

latar belakang, kemudian peneliti diolah untuk proses penyesunan penelitian tahap kedua.  

Dalam proses penelitian tahap kedua, langkah penelitia pertama adalah melakukan 

wawancara kepada guru pengampu mata pelajaran bahasa inggris SD Negeri 1 Boja 

Kabupaten Kendal, langkah kedua peneliti melakukan wawancara dengan siswa dan tahapan 

selanjutnya peneliti melakukan dokumentasi.  

Dari hasil pengumpulan data tersebut peneliti akan mengolah data yang telah di 

dapat dan di analisis menjadi sebuah penjabaran berupa deskriptif kualitatif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran bahasa inggris dan siswa SD Negeri 1 

Boja Kabupaten Kendal. Siswa yang mengalami kesulitan dan guru yang mengetahui 

kesulitan siswa dalam belajar menguasai mata pelajaran bahasa inggris.  
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Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang menuntut penggunaan kecerdasan, 

keluasan, dan wawasan yang tinggi dari peneliti. Reduksi data dilakukan dengan membuat 

ringkasan, mencatat, dan lainnya dengan maksud menyaring informasi yang tidak 

digunakan. Dalam mereduksi data dilakukan saat tahap pekerjaan lapangan yang dilakukan 

saat penelitian berlangsung.  

Data yang di peroleh dari lapangan memiliki sifat kompleks sehingga dalam 

penelitian perlu melakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih, dan 

menfokuskan hal-hal yang bersifat jelas untuk mempermudah dalam melakukan proses 

analisis data. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu dengan tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian. dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai yaitu 

mendiskripsikan kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran bahasa inggris yang di alami 

siswa kelas V SD Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran bahasa inggris yang dialami 

siswa kelas V SD Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal.  

Display data adalah menampilkan data. Disini data diolah dan disusun secara 

sistematis kemudian di buat kesimpulan. Penyajian ata dalam penelitian ini digunakan 

deskripsi teks naratif untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah di lakukan. Setelah 

melakukan reduksi data, peneliti akan melakukan penyajian data, data-data yang sudah 

terkumpul baik data dari hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi selanjutnya 

akan diurai menjadi kalimat.  

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian di analisis, langkah 

selanjutnya yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti memberikan dispay data, mengenai 

kesulitan-kesulitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mempelajari mata pelajaran 

bahasa inggris yang di alami oleh siswa kelas V SD Negeri 1 Boja yang akan ditemukan 

hasilnya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Verifikasi dan penegasan kesimpulan adalah mengecek kembali catatan-catatan 

yang telah dibuat dan selanjutnya membuat kesimpulan sementara dari itu data-data yang 

telah dikumpulkan. Dan merupakan kegiatan akhir dari proses analisis data. Disini peneliti 

akan menarik kesimpulan dari semua proses kegiatan penelitian. penarikan dari penelitian ini 

berupa kesimpulan deskripsi hasil penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti 

adalah melihat kembali catatan-catatan yang mengenai kesulitan dalam mempelajari mata 

pelajaran bahasa inggris pada siswa kelas V SD Negeri 1 Boja Kabupaten Kendal, kemudian 

langkah peneliti selanjutnya adalah membuat kesimpulan yang sesuai dengan data yang 

telah di analisis.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara dengan guru dan siswa dalam 

menerjemahkan atau mengartikan kata dan kalimat berbahasa inggris ke dalam bahasa 

indonesia biasanya siswa tidak tahu kata tersebut, terdengar masih asing tetapi siswa sudah 

berusaha untuk mengartikan kata dan kalimat berbahasa inggris ke dalam bahasa indonesia 

menggunakan kamus dan google translate untuk mempermudah dalam mengartikan kata 

dan kalimat berbahasa inggris, tetapi tetap ada siswa yang masih mengalami kesulitan 

dalam mengartikan kata dan kalimat berbahasa inggris ke dalam bahasa indonesia karena 

dalam mengartikan kata dan kalimat masih sering terbolak – balik artinya terutama saat 

mengartikan sebuah kalimat.  
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Dalam mengartikan atau menerjemahkan kata dan kalimat bahasa inggris siswa 

kelas V SD Negeri 1 Boja biasa menggunakan kamus untuk beberapa kata yang belum 

diketahui arti kata tersebut, tetapi pada masa sekarang sekolah SD Negeri 1 Boja 

menerapkan pembelajaran secara daring dikarenakan terjadi pandemi maka banyak siswa 

yang menggunakan google translate sebagai pembantu dalam mengartikan kata dan kalimat 

bahasa inggris.  

Jika dalam penghafalan kata bahasa inggris sebenarnya hampir siswa kelas V SD 

Negeri 1 Boja terdapat beberapa yang masih mengalami kesulitan karena banyak kata 

bahasa inggris yang kurang familliar sehingga beberapa dari siswa banyak menggunakan 

kamus untuk mengetahui arti bahasa indonesia dan cara penulisan kata tersebut dengan 

benar. Tetapi ada beberapa siswa yang menghafalkan kata bahasa inggris dengan 

menggunakan cara melihat kata kata bahasa inggris yang hampir mirip seperti flood, food, 

foot, dan floor.  

Dalam menuliskan kata – kata dan kalimat bahasa inggris siswa kelas V SD Negeri 1 

Boja sudah baik dikarenakan dalam proses pembelajaran bahasa inggris sebelum adanya 

tugas siswa diberikan latihan terlebih dahulu oleh guru bahasa inggris oleh karena itu 

keterampilan siswa dalam menulis kata – kata dan kalimat berbahasa inggris sudah baik, 

tetapi masih ada siswa yang mengalami kesulitan salah satu kesulitan yang dialami siswa 

adalah penulisan kata bahasa inggris yang dalam kata bahasa inggris tersebut memiliki 2 

abjad sama secara bersamaan seperti “impression” menjadi “impresion”.  

Dalam keterampilan berbicara bahasa inggris (Speaking) siswa kelas V SD Negeri 1 

Boja sudah lancar karena dari kelas IV siswa tersebut sudah dikenalkan kalimat bahasa 

inggris sehingga saat siswa tersebut naik ke kelas V mereka sudah tidak mengalami 

kesulitan dalam berbicara kata dan kalimat berbahasa inggris.  

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi dalam mempelajari bahasa inggris. 1) faktor 

internal (kesehatan, motivasi, dan psikis), 2) guru dan kelas  

Dalam faktor kesehatan sangatlah mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa 

inggris secara umum jika seorang siswa tidak berangkat satu hari maka siswa tersebut telah 

ketinggalan materi yang diajarkan oleh guru. Tetapi di siswa kelas V SD Negeri 1 Boja tidak 

ada yang mengalami permasalahan terbukti dalam wawancara kepada guru pengampu 

bahasa inggris di kelas V SD Negeri 1 Boja yang menyatakan tidak ada siswa yang 

mengalami permasalahan dalam kesehatan siswa.  

Faktor internal yang kedua adalah motivasi siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran ciri dari siswa yang termotivasi dalam belajar ditunjukkan saat siswa yang 

antusias dalam melakasanakan pembelajaran, siswa termotivasi bertanya saat siswa tidak 

tau apa materi yang telah diajarkan oleh guru, dan cara penyampaian guru yang baik dalam 

pembelajaran yang membuat siswa senang dalam melaksanakan pembelajaran jika dalam 

kelas V SD Negeri 1 Boja banyak siswa yang termotivasi saat melakasanakan pembelajaran 

bahasa inggris terutama pada pemahaman siswa jika siswa kurang paham maka siswa 

tersebut langsung menanyakan agar paham dengan materi yang disampaikan oleh guru 

pengampu bahasa inggris khusunya.  

Faktor internal yang ketiga adalah psikis atau kesehatan mental, dalam 

keberlangsungan kegiatan belajar mengajar terutama pada pembelajaran bahasa inggris 
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kesehatan mental terbagi menjadi 3 yaitu 1) anggapan siswa dalam pembelajaran tersebut, 

2) keadaan dalam melaksanakan pembelajaran, dan 3) konsentrasi siswa dalam 

melaksanaan pembelajaran. Anggapan siswa dalam melakasanakan pembelajaran bahasa 

inggris di kelas V SD Negeri 1 Boja masih banyak siswa dikelas yang menganggap bahwa 

pembelajaran bahasa inggris itu sulit untuk dikuasi dan dipahami, tetapi ada beberapa siswa 

yang menganggap pembelajaran bahasa inggris tidak sulit. Dengan adanya anggapan sulit 

maka siswa terebut akan timbul malas dalam mempelajari bahasa inggris dan sebaliknya 

ada beberapa siswa yang menganggap bahasa inggris tidak sulit maka masih ada 

kesempatan bagi siswa untuk menguasai bahasa inggris dengan baik saat pembelajaran 

bahasa inggris berlangsung.  

Untuk keadaan siswa dalam melaksanakan pembelajaran pada umumnya mereka 

tidak bisa memahami materi karena pusing saat mempelajari materi atau mendengarkan 

apa yang guru sampaikan saat pembelajaran berlangsung. Dalam keberlangsungan 

pembelajaran bahasa inggris di kelas V SD Negeri 1 Boja masih ada siswa yang mengalami 

pusing saat pembelajaran bahasa inggris berlangsung rasa pusing yang muncul karena 

siswa tidak dapat menerima materi yang disampaikan oleh guru atau terlalu berat hal ini 

mempengaruhi proses pembelajaran bahasa inggris berlangsung bagi siswa yang mengalami 

pusing saat pembelajaran berlangsung dan sebaliknya siswa yang tidak mengalami pusing 

dapat melakasanakan pembelajaran bahasa inggris dikelas dengan baik dan tenang.  

Jika pada konsentrasi siswa dalam keberlangsungan pembelajaran terutama pada 

bahasa inggris siswa yang memperhatikan dengan baik dan memiliki persiapan belajar yang 

bagus maka kecil kemungkinan siswa tersebut ketinggalan materi atau tidak paham dengan 

materi yang disampaikan guru dalam kelas. Dalam keberlangsungan pembelajaran bahasa 

inggris di kelas V SD Negeri 1 Boja konsentrasi siswa sudah baik karena semua sudah dapat 

memperhatikan dengan baik saat guru menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran 

bahasa inggris di kelas dapat tercapai.  

Setelah faktor internal yang mempengaruhi siswa dalam mempelajari bahasa inggris 

selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah guru, pada pelaksanaan 

pembelajaran dalam kelas guru sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa 

dalam menerima materi pembelajaran terutama pada model pembelajaran yang digunakan 

guru dalam proses pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, dan guru yang dapat menarik siswa untuk semangat 

mengikuti pembelajaran.  

Dalam metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat pembelajaran 

berlangsung terdapat beberapa macam metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek 

atau mendemonstrasikan. Disini metode yang sering digunakan oleh guru pada umumnya 

adalah ceramah karena dalam penggunakan metode ini ada keuntungan yang terjadi dalam 

proses belajar mengajar salah satunya ada guru mudah menguasi kelas, gudu dapat 

menerangkan bahan ajar dengan jumlah yang besar, dan mudah dilaksanakan. Tetapi pada 

pembelajaran bahasa inggris kelas V SD Negeri 1 Boja, selain menggunakan metode 

ceramah guru pengampu bahasa inggris juga menggunakan metode praktek dalam 

melaksanakan pembelajaran bahasa inggris terutama pada praktek speaking hal ini 

ditunjukkan oleh guru bahasa inggris pada saat adanya tugas bahasa inggris di dalam kelas, 

guru menunjuk beberapa siswa untuk maju kedepan dan menjawab tugasnya dari depan 
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dari penerapan metode praktek dalam pembelajaran ada beberapa keuntungan, salah satu 

keuntungan tersebut adalah pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih 

melekat dalam diri siswa dan kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki 

melalui praktek. Jadi dalam pembelajaran bahasa inggris kelas V SD Negeri 1 Boja jika 

dalam metode ceramah kurang efektif dalam melakukan pembelajaran maka guru bahasa 

inggris di SD tersebut menambahkan metode praktek dalam proses pembelajaran agar 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran.  

kemudian media pemebelajaran adalah alat yang digunakan sebagai perantara guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa dalam 

keberlangsungan proses pembelajaran di kelas. Dalam penerapan pembelajaran di kelas V 

SD Negeri 1 Boja, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah 

buku dan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran tetapi untuk 

sekarang media yang sering digunakan adalah media dari internet dan video untuk 

mempermudah menyampaikan sebuah materi dalam proses pembelajaran daring.  

Faktor guru yang dapat menarik dan membuat siswanya semangat dalam ke 

berlangsungan pembelajaran di kelas, faktor ini saat memengaruhi dalam proses 

pembelajaran dalam kelas jika guru tidak dapat membuat siswa tertarik terhadap 

pembelajaran yang berlangsung maka akan mempengaruhi psikis terutama pada siswa 

malas dalam mengikuti pembelajaran, siswa tidak bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran dan berakhir pada pemahaman materi siswa yang kurang karena malas 

mengikuti pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa tersebut. Dalam pembelajaran 

bahasa inggris kelas V SD Negeri 1 Boja siswa sudah tertarik dengan apa yang dibawakan 

oleh guru saat menyampaikan materi jadi untuk guru sendiri sudah menarik karena guru 

pengampu bahasa inggris ini dikenal dekat dan akrab dengan siswa dalam proses 

penyampaian materi yang membuat siswa dalam kelas bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Selanjtnya faktor eksternal dari ruangan tempat belajar dan fasilitas yang 

mendukung dalam pembelajaran, faktor ini mempengaruhi keagiatan belajar mengajar 

dalam kelas terutama pada tingkat kenyamanan siswa dalam ruangan saat melakasanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Siswa yang merasakan senang, nyaman dan tenang 

karena suasana kelas kondusif dan terdapat media penunjang dalam proses pembelajaran 

sehingga mempermudahkan siswa untuk belajar. Namun yang terjadi dalam SD Negeri 1 

Boja kelas V dalam proses pembelajaran bahasa inggris semua siswa merasa nyaman di 

ruangan kelas dan sudah terdapat media penunjang yang berupa buku – buku bahasa 

inggris, gambar gambar – gambar yang digunakan untuk mempermudah dalam 

menyampaikan materi bahasa inggris dan adanya fasilitas dalam kelas yang dapat 

digunakan untuk proses penyamapaian materi bahasa inggris berupa pengeras suara, 

proyektor, dan papan tulis.  

Selain faktor internal dan eksternal. dalam meningkatkan penguasaan bahasa 

inggris siswa melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan penguasaan bahasa inggris 

sebagai berikut.  

Upaya yang pertama adalah penggunaan bahasa inggris diluar jam pelajaran, pada 

umumnya penggunaan bahasa inggris diluar jam pelajaran bisa dilakukan dengan belajar 

berbicara bahasa inggris bersama teman dikelas dengan mencampur kata – kata bahasa 
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indonesia dan bahasa inggris sama seperti yang dilakukan beberapa siswa kelas V SD Negeri 

1 Boja selain itu ada beberapa siswa yang belajar melalui aplikasi game dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa inggris.  

Selanjutnya ada belajar bahasa inggris dirumah, umumnya belajar dirumah terjadi 

jika siswa memiliki pekerjaan rumah untuk diselesaikan, selain itu bisa ditandai dengan 

dekatnya ulangan atau ujian maka mereka belajar dirumah untuk memperdalam dan 

mengulang materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini sudah terjadi pada siswa kelas 

V SD Negeri 1 Boja karena beberapa dari siswa banyak yang melakukan belajar dirumah.  

Upaya yang terakhir adalah belajar bahasa inggris dengan orang tua, yang terjadi 

pada siswa kelas V SD Negeri 1 Boja adalah sering memperlihatkan hasil belajar bahasa 

inggris kepada orang tua mereka masing masing maka dengan itu orang tua mereka banyak 

yang membantu siswa dalam mempelajari bahasa inggris tidak sampai disitu menurut guru 

pengampu bahasa inggris di SD Negeri 1 Boja, banyak dari orang tua siswa yang 

menanyakan tentang les kepada beliau sehingga dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa 

orang tua dari siswa kelas V SD Negeri 1 Boja banyak membantu siswa dalam proses 

pembelajaran penguasaan bahasa inggris anaknya.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

mempelajari bahasa inggris, kesulitan tersebut adalah pada menghafalkan dan mengartikan 

arti kata dan kalimat bahasa inggris ke bahasa indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara siswa dan hasil wawancara guru.  

Kesulitan belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

ini berupa kesehatan siswa saat mengikuti pembelajaran bahasa inggris dan motivasi siswa 

dalam mempelajari bahasa inggris sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi siswa 

dalam belajar bahasa inggris adalah kesiapan guru dalam memberikan materi bahasa inggris 

dan fasilitas pendukung dalam melakukan pembelajaran bahasa inggris.  
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