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KORELASI ANTARA MINAT BELAJAR SISWA DENGAN PRESTASI  

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DI  

SEKOLAH DASAR 

 

Adrijanti 

 

Abtraksi, Motivasi menurut Roestiyah (1994) adalah dorongan yang kita berikan kepada 

anak, sehingga anak berbuat sesuatu uuntuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut M. Ngalim 

Purwanto (2006) "motivasi adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakan, 

menggrahakan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia dapat terdorong untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan akhir".  

Dari kedua pernyataan dua ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang guru 

harus mampu untuk membangun minat belajar siswa secara terus menerus agar siswa tersebut 

berprestasi.  

Minat belajar adalah dorongan dan din siswa yang terbangun atas motivasi guru, orang 

tua atau faktor internal dan dirinya sendiri.  

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di SDN Sidokumpul I Gresik mendapatkan 

hasil sebagai mana berikut : 

Dari hasil perhitungan dan pengolahan data pada bab sebelumnya diperoleh Hipotesis 

hitung 1,554 denganjumlah N = 32. berdasarkan tabel nilai produck moment, taraf signifikan 

5% dengan N = 32 adalah 0,349, sedangkan taraf signifikan 1% terdapat nilai 0,449. Jadi nilai 

hitung lebih besar dan nilai tabel baik signifikan 5% atau 1%. 

1,554 > 0,349 > 0,449 

Dengan demikian hipotesis nol ditolak. Artinya baik taraf signifikan 5% ataupun 1% 

hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain bahwa ada hubungan antara siswa yang berminat 

terhadap mata pelajaran bahasa inggris dengan siswa yang tidak berminat terhadap mata 

pelajaran bahasa Inggris di sekolah. 

 

Kata kunci: Minat Belajar, Prestasi 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dilihat dan fimgsinya, bahasa tentu 

sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan 

manusia sehari-hari. Saat seorang manusia 

sedang sendiri, ia tidak dapat absen dari 

penggunaan bahasa. Memang, bahasa 

dapat dipandang hanya sebagai alat. 

Namun, sebagai alat berpikir, di samping 

sebagai alat berkomunikasi, bahasa tidak 

seperti pena untuk menulis, seperti baju 

untuk menutupi badan, seperti kacamata 

untuk melihat, yang semuanya dapat 

dilepaskan, dibuang, dan dilupakan. Lebih 

tepat jika bahasa diibaratkan sebagai alat 

pacu jantung yang kalau dilepas, 

pemakainya juga harus "beristirahat". 

Sekalipun fimgsinya demikian 

penting, tidak setiap orang menaruh 

perhatian pada bahasa,  apalagi 

menyediakan waktu setiap hari  untuk 

memikirkannya. Berbeda dengan masalah 
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politik, ekonomi, atau teknologi, misalnya, 

setiap pagi kita dapat menemukan 

pembicaraannya di surat-surat kabar atau 

media lain. Sementara itu, rubrik bahasa di 

surat kabar-kalau ada mungkin muncul 

hanya sekali seminggu.  

Seiring dengan adanya kesadaran-

kesadaran baru tentang apa yang 

diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam 

menghadapi globalisasi yang 

mengharuskan warga negara ini untuk 

berkomunikasi dengan warga dunia lainya. 

Perlu  usaha untuk meninjau dan menata 

kembali kurikulum mata pelajaran di 

semua jenjang pendidikan di Indonesia. 

Disadari bahwa untuk menyiapkan sumber 

daya manusia yang dapat bertahan dalam 

era global maka pendidikan, termasuk 

Bahasa Asing dalam hal ini bahasa Inggris, 

harus mampu memberi bekal yang 

memadai agar lulusan sekolah dapat 

berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan  

akademik,  sosial,  ekonomi  dan 

sebagainya yang pada dasarnya merupakan 

realisasi dan gaya hidup modern. 

Pembelajaran bahasa Inggris bertujuan 

untuk memberi kemampuan kepada 

lulusan  agar  dapat  berpartisipasi  dan  

beradaptasi  dalam  dunia  yang senantiasa 

berubah.  

Di samping nilai fisik motorik yang 

dapat dibangun melalui proses 

pembelajaran bahasa Inggris (asing), nilai-

nilai psiko-sosial yang saat ini menjadi 

budaya dalam pergaulan masyarakat dunia, 

seperti menghargai orang lain dan mentaati 

peraturan, kerja keras, jujur, pantang 

menyerah dan kerja  sama  merupakan  

nilai-nilai  yang  menjadi  bagian  dan  

proses transformasi dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

Aktivitas fisik dalam bahasa asing 

(Inggris), tidak semata-mata menjadi 

media  yang dapat menjadi media 

penyaluran  kelebihan energi, minat dan 

hasrat bergerak, melainkan ia menjadi 

media untuk membangun diri fisik-

motorik, psiko-sosial yang terintegrasi 

dalam budaya dan etika masa kini dan 

masa depan. Keunikan yang terdapat 

dalam pembelajaran bahasa asing 

merupakan  satu-satunya  proses 

pembelajaran yang dapat melengkapi 

proses pendidikan keselunihan anak didik. 

Oleh karenanya tidak ada pendidikan yang 

tidak memiliki sasaran paedogogis dan 

tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa 

bahasa asing (Ateng : 2001) 

Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) Bahasa Asing (Inggris) dibangun 

atas pemetaan karakteristik kebutuhan 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

yang diorientasikan pada seperangkat 

kompetensi yang kelak dicapai oleh anak 

harus dipandang secara keseluruhan. 

Kurikulum Bahasa asing bukan hanya 

memuat subtansi standar kompetensi, 

materi, indikator, strategis pembelajaran 

dan rancangan evaluasi yang 

diorientasikan pada upaya pengembangan 

kompetensi fisik motorik, melainkan juga 

secara multilateral diorientasikan pada 

upaya pengembangan siswa secara utuh. 

(KBK Bahas Asing 2004) 

Memberikan bekal bahasa Inggris 

pada peserta didik mulai tingkat dasar 

menjadi sangat penting untuk masa 

sekarang. Akan tetapi sebagus apapun 

kurikulum yang diterapkan oleh 

pemerintah tidak akan berhasil, jika 

peranan komponen pendidikan yang lain 

tidak berjalan. Peranan guru, orang tua dan 
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siswa itu sendiri sangatlah menentukan 

dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris. 

Tenaga pengajar/guru merupakan 

komponen yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran disekolah, karena 

gurulah yang akan mentransfer ilmu dan 

mengadakan perubahan pada diri siswa. 

Diantara peran tersebut adalah : 

1. Memantau kegiatan belajar siswa 

2. Memberikan motivasi/membangun 

minat belajar siswa 

3. Menata dan memantauperilaku siswa 

4. Menyediakan dan menciptakan model-

model pembelajaran yang akurat 

5. Membimbing dan menjadi "teman" 

diskusi 

6. Menganalisis kebutuhan 

7. Mengembangkan bahan atau materi 

pembelajaran 

Diantara dan peran guru diatas 

yang menarik bagi penulis untuk di teliti 

adalah minat belajar  siswa.  Sejauhmana 

pengaruhnya minat belajar siswa terhadap 

prestasi mata pelajaran bahasa Inggris. 

Karena motivasi dan minat siswa memiliki 

peranan yang sangat penting dalam belajar, 

hal ini sesuai dengan pernyataan Prof. DR. 

Nana Syaodih S. dalam bukunya,  

"Keberhasilan siswa dalam belajar 

bukan hanya ditentukan oleh kemampuan 

intelektual, tetapi juga oleh segi-segi 

afektif terutama motivasi." (Nana 2003).  

Motivasi boleh dikata merupakan 

faktor yang menentukan dalam belajar, 

menentukan berhasil atau tidaknya usaha 

belajar. Pendidik harus berusaha untuk 

menggunakan hal ini sebagai dasar dalam 

mengajar, minat belajar anak haruslah 

selalu di tumbuhkan dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan hal tersebut diatas 

penulis ingin meneliti dengan judul 

"Pengaruh Minat Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di 

Sdn Sidokumpul I Gresik." 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis 

merumuskan permasalahannya yaitu 

"Korelasi Antara Minat Belajar Siswa 

Dengan Prestasi Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris Di SDN Sidokumpul I Gresik" 

 

Variabel, Asumsi dan Devinisi 

Variabel 

Variabel  merupakan gejala yang 

menunjukan variasi yang akan diteliti.  

Variabel dalam penelitian selalu 

mempunyai sifat sebab akibat atau saling 

mempengaruhi antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Yang dimaksud dengan 

variabel bebas adalah yang memberikan 

pengaruh kepada variabel lainya. 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel 

yang mempengaruhi oleh variabel bebas. 

(Sutresno Hadi,1987).  

Variabel dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel pertama (X) 

Yaitu hasil belajar siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi 

2. Variabel kedua (Y) 

Yaitu hasil belajar siswa yang kurang 

memiliki minat belajar  

 

Asumsi 

Dalam penelitian ini penulis berasumsi 

bahwa: 

1. Minat belajar siswa mempengaruhi 

nilai prestasi belajar siswa  

2. Perbandingan nilai prestasi siswa mata 

pelajaran bahasa Inggris yang memiliki 

minat tinggi dengan siswa yang kurang 

berminat. 
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Definisi 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan 

dan meluasnya pembahasan, maka penulis 

perlu mendifinisikan hal-hal tersebut : 

1. Mengklasifikasikan siswa   

berdasarkan minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran bahasa Inggris 

di sekolah  

2. Nilai prestasi siswa berdasarkan minat 

belajar siswa. 

 

Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan rumusan masalah 

diatas penulis bertujuan:  

Mendeskripsikan pengaruh minat belajar 

siswa terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran bahasa Inggris di SDN 

Sidokumpul I Gresik 

 

Manfaat Penulisan 

Sesuai rumusan masalah diatas manfaat 

penelitian adalah  

1. Sebagai  upaya untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya mata 

pelajaran bahasa Inggris.  

2. Sebagai pertimbangan bagi sesama 

guru dalam mengajar bahasa Inggris di 

SD. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penentuan Objek 

Pengertian sampel menurut Riyanto 

(2001) "sampel adalah bagian dari 

populasi, maksudnya sembarang himpunan 

yang merupakan bagian dari suatu 

populasi".  Sedangkan Populasi menurut 

Arikunto (1998), "populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian".  

Metode penentuan objek adalah cara 

bagaimana peneliti mengambil atau 

menentukan objek yang akan di teliti untuk 

memperoleh data yang akurat. Kesalahan 

dalam pemilihan sampel akan berakibat 

fatal pada penelitian yang dilakukan.  

Dengan demikian peneliti menentukan 

dan menetapkan objek dari penelitian ini 

adalah siswa SDN Sidokumpul I Gresik. 

Dengan alamat JL. Jaksa Agung Suprapto 

No. 5 Gresik.  

Sedangkan waktu pelaksanaannya 

pada awal semester genap tahun pelajaran 

2012-2013. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Salah satu hal terpenting dalam 

penelitian karya ilmiah adalah metode 

pengumpulan data. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Sutrisno Hadi bahwa "Baik 

buruknya research sebagian tergantung 

dari teknik-teknik pengumpulan datanya. 

Maksud dari pengumpulan data dalam 

penelitian ilmiah adalah untuk memperoleh 

bahan yang relevan, akurat dan reliable”. 

(Sutrisno Hadi, 1987). 

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data dengan sistem 

angket terbuka, untuk mengetahui siswa 

yang memiliki minat belajar mata 

pelajaran bahasa Inggris dan siswa yang 

tidak berminat terhadap mata pelajaran 

bahasa Inggris di sekolah. 

Untuk mengetahui prestasi siswa di 

sekolah peneliti menginfentarisasi/ 

mendokumentasikan nilai hasil ujian akhir 

semester ganjil, selanjutnya dinyatakan 

dalam bentuk tabel prestasi siswa. 

 

Jenis dan Sumber Data  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

komparasi yaitu membandingkan siswa 

yang berminat dan tidak berminat belajar 

anak mata pelajaran bahasa Inggris 

terhadap prestasinya di sekolah. 
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Sedangkan penelitian komparatif 

menurut Van Dalen yang dikutip Arikunto; 

“Penelitian komparatif yaitu ingin 

membandingkan dua atau tiga kejadian 

dengan melihat penyebab-penyebabnya”. 

Dalam penelitian ini sumber 

datanya adalah siswa SDN Sidokumpul I 

Gresik Kecamatan Gresik Kabupaten 

Gresik.  

 

Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul dalam 

bentuk angka-angka atau nilai, maka 

proses selanjutnya adalah menganalisa 

data.  Menganalisa data adalah suatu 

proses pengolahan data yang diperlukan 

dan diperoleh dari penelitian sehingga 

didapat suatu kesimpulan dari hasil 

penelitian.  

Sesuai dengan tujuan penelitian dan 

data yang diperoleh langka-langka yang 

akan dilakukan penulis dalam mengolah 

data adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan  variabel  x  dan  y,  

dengan  cara  mendokumentasi  dan 

menginfertarisir nilai evaluasi belajar 

semester ganjil tahun ajaran 2006-2007 

masing-masing kelompok.  

2. Menghitung jumlah sampel  

3. Menganalisa data yang telah didapat 

dengan menggunakan rumus 

 

rxy = 
∑     

(∑ ) (∑ )

 

√{∑    ,
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-  } {∑    ,

∑ 

 
-  }

 

 

rxy    = Koefisien korelasi produck 

moment 

xy  = Jumlah variabel x dikalikan y 

N     = Jumlah responden 

x  = Jumlah skor variabel x 

y  = Jumlah skor variabel y 

 x
2
  = Jumlah variabel x

2 

 y
2
  = Jumlah Varibel y

2
 

 xy  = Jumlah kali skor variabel x dan 

varibel y 

LAPORAN EMPIRIS DAN ANALISIS 

DATA 

Persiapan 

Penelitian ini dilakukan untuk 

melaksanakan Tridharma Perguruan 

Tinggi. Maka hal-hal yang dilakukan 

peneliti adalah : 

1. Mengajukan judul penelitian ke LPPM 

2. Pembuatan proposal penelitian 

3. Pembuatan instrumen penelitian 

4. Persiapan administratif 

5. Pengumpulan data 

6. Pengolahan data 

7. Menganalisa data 

8. Pembuatan laporan penelitian 

 

Pelaksanaan 

Berdasarkan pernyataan diatas 

peneliti melakukan langka-langka 

penelitian sebagai berikut: 

1. Membagikan instrumen penelitian / 

angket kepada siswa SDN Sidokumpul 

I Gresik.  

2. Merekapitulasi instrumen penelitian / 

angket untuk mengetahui tingkat 

pendidikan orang siswa SDN 

Sidokumpul I Gresik  

3. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan 

tingkat pendidikan orang tua, dan 

membaginya menjadi dua kelompok. 

Tabel 1. Rekapitulasi Angket 

Keterangan F  Total 

Sampe

l  

1. Berminat  18 
36 

2. Tidak berminat  18 

4. Menginventarisir nilai ujian siswa mata 

pelajaran bahasa Inggris semester 

ganjil tahun pelajaran 2012-2013  
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Dari hasil inventarisir dan setelah 

diklasifikasikan menurut tingkat 

pendidikan orang tua, peneliti 

mendapatkan nilai bahasa Inggris siswa 

SDN Sidokumpul I Gresik pada Ulangan 

Akhir Semester (UAS), semester ganjil 

tahun pelajaran 2012-2013 adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi nilai siswa SDN 

Sidokumpul 1 Gresik  

No. Berminat Tidak Berminat 

1 95 91 

2 93 80 

3 88 90 

4 91 93 

5 95 82 

6 94 81 

7 93 81 

8 83 85 

9 97 90 

10 88 85 

11 94 75 

12 80 73 

13 92 75 

14 90 75 

15 85 75 

16 90 80 

17 91 85 

18 93 75 

Rt. 90.67 81.72 

 

Pengolahan Data 

Dari data-data yang diperoleh, tahap 

selanjutnya yang dilakukan penulis adalah 

mengolah data tersebut dalam bentuk 

tabel-tabel/tabulasi dan menentukan 

variabel x dan y, variabel-varibel tersebut 

adalah: 

 

Variabel x 

adalah siswa yang berminat terhadap mata 

pelajaran bahasa Inggris di sekolah  

 

Variabel y 

adalah siswa yang tidak berminat terhadap 

mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. 

Berdasarkan tabel 1, jumlah respoden yang 

kami teliti sejumlah 36, dan berdasarkan 

tabel 3 dapat disusun tabel koefisien 

variabel x dan y. 

 

Tabel Koefisien Variabel x dan y 

No. x Y x
2 

y
2 

xy 

1 95 91 9025 8281 8645 

2 93 80 8649 6400 7440 

3 88 90 7744 8100 7920 

4 91 93 8281 8649 8463 

5 95 82 9025 6724 7790 

6 94 81 8836 6561 7614 

7 93 81 8649 6561 7533 

8 83 85 6889 7225 7055 

9 97 90 9409 8100 8730 

10 88 85 7744 7225 7480 

11 94 75 8836 5625 7050 

12 80 73 6400 5329 5840 

13 92 75 8464 5625 6900 

14 90 75 8100 5625 6750 

15 85 75 7225 5625 6375 

16 90 80 8100 6400 7200 

17 91 85 8281 7225 7735 

18 93 75 8649 5625 6975 

Rt. 1632 1471 148306 120905 133495 

 

Analisa Data 

Dari data-data diatas tahap selanjutnya 

adalah menganalisa data menggunakan 

Rumus Produck Moment. 

 

rxy = 
∑     

(∑ ) (∑ )

 

√{∑    ,
∑ 

 
-  } {∑    ,

∑ 

 
-  }

 

rxy    = Koefisien korclasi produck 

moment 

xy  = Jumlah variabel x dikalikan y 
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N     = Jumlah responden 

x  = Jumlah skor variabel x 

y  = Jumlah skor variabel y 

 x
2
  = Jumlah variabel x

2 

 y
2
  = Jumlah Varibel y

2
 

 xy  = Jumlah kali skor variabel x dan 

varibel y 

 

rxy = 
      - 

(           )

  

√{      - (
    

  
) } {      - (

    

  
) }

 

rxy = 
        

       

  

√*         (      ) + *        (      ) +
 

rxy = 
                

√{       –         } *                +
 

rxy = 
       

√*          + *          +
 

rxy = 1,559 

 

Selanjutnya peneliti menguji nilai r 

dengan tabel nilai produck moment. Dari 

hasil perhitungan tersebut, maka nilai r  

adalah 1,599 dengan jumlah N = 36. 

berdasarkan tabel nilai produck moment, 

taraf signifikan 5% dengan N = 36 adalah 

0,329, sedangkan taraf signifikan 1% 

terdapat nilai 0,424  

Dengan demikian nilai hitung lebih 

besar dari nilai tabel baik signifikan 5% 

atau 1%. 

1,599 > 0,329 > 0,424 

Maka kesimpulannya adalah nilai 

hitung signifikan, dengan demikian 

hipotesis nol ditolak. Artinya baik taraf 

signifikan 5% ataupun 1% hipotesis nol 

ditolak. Dengan kata lain bahwa ada 

hubungan antara minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran bahasa Inggris 

dengan prestasi siswa mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

 

Tabel Nilai-nilai Product Moment 

 

N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0,997 0,999 26 0,388 0,496 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330 

5 0,878 0,959 28 0,374 0,478 62 0,244 0,317 

   29 0,367 0,470 70 0,235 0,306 

6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296 

7 0,754 0,874       

8 0,701 0,834 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286 

9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278 

10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270 

   34 0,339 0,436 95 0,202 0,263 

11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256 

12 0,576 0,708       

13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230 

14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210 

15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194 

   39 0,316 0,408 200 0,138 0,181 

16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148 

17 0,482 0,606       

18 0,468 0,590 41 0,308 0,398 400 0,098 0,128 

19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115 

20 0,444 0,561 43 0,301 0,389    
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N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

   44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 

21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 

22 0,423 0,537       

23 0,413 0,526 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 

24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 

25 0,396 0,505 48 0,284 0,368    

   49 0,281 0,364 1000 0,062 0,081 

   50 0,279 0,361    

  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan analisa data 

pada bab sebelumnya didapat nilai y   

adalah 1,599 dengan jumlah N = 36. 

Berdasarkan label nilai produck moment, 

taraf signifikan 5% dengan N = 36 adalah 

0,329, sedangkan taraf signifikan 1% 

terdapat nilai 0,424  

Dengan demikian nilai hitung lebih 

besar dari nilai label baik signifikan 5% 

atau 1%. 

1,599 > 0,329 > 0,424 

Maka kesimpulannya adalah nilai 

hitung signifikan, dengan demikian 

hipotesis nol ditolak. Artinya baik taraf 

signifikan 5% ataupun 1% hipotesis nol 

ditolak. Dengan kata lain bahwa ada 

hubungan antara minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran bahasa Inggris 

dengan prestasi siswa mata pelajaran 

bahasa Inggris di sekolah.  

Berdasarkan hal diatas dapat di 

disimpulkan bahwa minat belajar siswa 

mempengaruhi prestasi belajar mata 

pelajaran bahasa Inggris pada siswa C 

SDN Sidokumpul I Gresik. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas   

maka saran-saran yang peneliti berikan 

adalah: 

1. Guru dalam  proses  pembelajaran  

harus senantiasa mengembangkan 

metode pengajarannya, dalam 

menggunakan media pembelajaran 

agar menarik minat belajar siswa 

terhadap materi yang di bahas terutama 

mata pelajaran bahas Inggris.  

2. Guru harus mampu menciptakan 

suasana yang kondusif di kelas, agar 

siswa dapat mengikuti pelajaran 

dengan tenang.  

3. Guru dan sekolah harus senantiasa 

membuat siswa nyaman, tenang dan 

damai disekolah agar siswa dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik dan 

menumbuhkan minat belajar siswa 

disekolah.  
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