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ABSTRAK 
Data real yang ditemui saat melaksanakan pembelajaran adalah total dari 

19 siswa, hanya 5 siswa (26.32 %) yang paham berbahasa Inggris dan 14 siswa 

(73.68 %) yang tidak paham dalam berbahasa Inggris. Kondisi awal 

pembelajaran penilaian sikap, perilaku dan keterampilan yaitu 5 siswa kompeten 

dan 14 siswa pengayaan dengan capaian kurikulum 26.32 % dan ketuntasan 

belajar 73.68 %; pada Siklus I penelitian terjadi peningkatan dari sikap, perilaku 

dan keterampilan yaitu 14 siswa kompeten dan 5 siswa pengayaan dengan 

capaian kurikulum 73.68 % dan ketuntasan belajar 80 %; Siklus II penelitian 

kembali terjadi peningkatan pembelajaran dari sikap, perilaku dan keterampilan 

yaitu 16 siswa kompeten dan 3 siswa pengayaan dengan capaian kurikulum 84.21 

% dan ketuntasan belajar 94.05 %, melalui siklus daur berulang ini maka secara 

nyata terjadi yang peningkatan pengetahuan dalam pembelajaran reception 

teristimewah para siswa mengalami perubahan dalam sikap, perilaku dan 

keterampilan memahami setiap istilah dalam Bahasa Inggris guna mengisi format 

menyambut dan mendaftarkan tamu, dengan presentasi peningkatan, Capaian 

Kurikulum, yaitu : Kondisi awal 26.32 %, Siklus I 73.68 % , Siklus II 84.21 %. 

Dengan penjelasan sebagai berikut: terjadi peningkatan pembelajaran dari 

kondisi awal ke tahap Siklus I (47.36 %), kemudian peningkatan prestasi belajar 

siswa bertambah naik menjadi (10.53 %) saat pelaksanaan Siklus II, Ketuntasan 

Belajar, peningkatan kegiatan pembelajaran siswa dapat diuraikan sebagai 

berikut: Kondisi awal 73.68 %, Siklus I 80 %, Siklus II 94.05 %. Hal ini 

menunjukkan presentasi peningkatan ketuntasan belajar siswa dari kondisi awal 

ke tahap siklus I ( 6.32 %), siklus I ke Tahap Siklus II (14.05 %). 

 

Kata kunci : strategi pembelajaran, fun easy learn english, media power point, 

format kerja, menyambut dan mendaftarkan tamu.  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu Kompetensi Keahlian yang ada yaitu Akomodasi Perhotelan, 

berdasarkan SKN (Standar Kompetensi Nasional) Bidang Keahlian Hotel dan 

Restoran ini, telah dirumuskan dan disepakati melalui forum consensus oleh 

seluruh “stakeholder” yang terkait dengan dukungan dari Indonesia Australia 

Partnership for Skills Development (IAPSD), (Gatot H. P, 2003: i). Proses 
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pembelajaran ini dibuat dalam rangka memenuhi tuntutan kurikulum dan SKKNI 

yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Materi 

pembelajaran ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber belajar utama 

oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi kerja standar yang diharapkan 

dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu mengacu kepada prosedur pembelajaran 

yaitu menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dimana salah 

satu kompetensi yang diajarkan adalah Menyediakan Layanan Akomodasi 

Reception. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 ini terdapat kompetensi dasar yaitu menyambut dan mendaftarkan tamu 

dengan kriteria kinerja 1). Format kerja untuk persiapan kedatangan tamu 

dipersiapkan, 2). Rincian reservasi dikonfirmasi dengan tamu, 3). Tamu dengan 

reservasi dan tanpa reservasi disambut sesuai prosedur. Mengacu pada kegiatan 

belajar pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015, yang lalu penulis melihat 

dimana pada proses pembelajaran Menyediakan Layanan Akomodasi Reception 

dengan kompetensi dasar menyiapkan kedatangan tamu terdapat kendala 

pemahaman bahasa Inggris yang menjadi sumber utama siswa dalam kegiatan 

belajar baik secara teori maupun dalam pelaksanaan praktik yang berdampak pada 

standar ketuntasan belajar; dari total 19 siswa, hanya 5 siswa (26.32 %) yang 

paham dan 14 siswa (73.68 %) yang tidak paham dalam berbahasa Inggris, 

sementara dalam kegiatan belajar produktif standar kompetensi menyediakan 

layanan akomodasi reception pemahaman berbahasa Inggris sangat dituntut agar 

seluruh siswa bisa berbahasa Inggris. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sehingga penulis mengangkat 

judul Penelitian “Fun Easy Learn English Untuk Meningkatkan Pengetahuan 

Pengisian Format Kerja Menyambut Dan Mendaftarkan Tamu Pada Siswa Kelas X 

Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 2 Tahuna”  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah strategi pembelajaran Fun Easy Learn English melalui media power 

point mampu meningkatkan pengetahuan siswa kelas X Akomodasi Perhotelan 

SMK Negeri 2 Tahuna Semester genap tahun pelajaran 2014/2015, tentang cara 

pengisian format kerja dalam menyambut dan mendaftar tamu pada siswa ? 

2. Apakah penggunaan media power point dapat meningkatkan pengetahuan dan 

cara belajar siswa tentang cara pengisian format kerja dalam menyambut dan 

mendaftar tamu pada siswa kelas X Akomodasi Perhotelan SMK negeri 2 

Tahuna semester genap tahun pelajaran 2014/2015?  

 

Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Program Keahlian Akomodasi Perhotelan dalam mengembangkan mutu 

pembelajaan produktif teristimewah Standar Kompetensi Menyediakan 
Layanan Akomodasi Reception. 

2. Meningkatkan profesionalisme guru dalam peningkatan kualitas lebih khusus 

dalam proses belajar mengajar. 
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Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dalam 

mengembangkan pengetahuan tentang cara pengisian format kerja menyambut 

dan mendaftar tamu pada Standar Kompetensi Menyediakan Layanan 

Akomodasi Reception. 

2. Bagi Guru, semakin termotivasi untuk terus mengembangkan kreatifitas dalam 

kegiatan belajar mengajar dan sekaligus melaksanakan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research). 

3. Bagi Sekolah, sebagai upaya mengembangkan pengetahuan melalui pemanfatan 

teknologi tepat guna yang ketepatan implementasi pembelajaran sesuai dengan 

tuntutan kurikulum berbasis kompetensi. 

4. Peneliti, sebagai Guru mata diklat pada program keahlian pariwisata 

kompetensi keahlian Akomodasi Perhotelan, yang terus mengembangkan 

kretifitas melalui strategi pembelajaran Fun Easy Learn English pada Standar 

Kompetensi Menyediakan Layanan Akomodasi Reception bagi siswa kelas X 

semester II SMK Negeri 2 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi 

Sulawesi Utara. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Fun Easy Learn English 

Fun Easy Learn English merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

merupakan cara pembelajaran yang dikembangkan secara kreatif oleh penulis, hal 

ini terinspirasi dari sebuah software yang terdapat pada smart phone android.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fun Easy Learn English merupakan cara memaparkan materi lewat 

pengetahuan berbahasa Inggris dengan menggunakan media pembelajaran berupa 

LCD (Liquid Crystal Display), hal ini dilakukan dengan cara belajar sambil 

bemain dengan tujuan menguji beberapa hal seperti: Mengucapkan (speaking), 

Mengartikan (interpret), Mencocokkan gambar (Correct the Picture), Mengisi 

Format (Addmission Filling of format).  
 

 

 

Gambar 1.   

Salah satu media pembelajaran  Smart Phone Android 

Samsung Galaxy Tab 4. Yang  terdapat  Soft Ware Fun Easy Learn English 

Yang Digunakan Penulis dalam Kegiatan Pembelajaran 
 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan     Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Jevery Paat   699 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  

Liqiuid Crystal Display (LCD), 

Salah Satu Media Pembelajaran Yang Digunakan Oleh Penulis Saat Melaksanakan 

Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Menyambut dan Mendaftarkan Tamu 

Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Produktif 

Akomodasi Perhotelan, khususnya pada point b.5.6 Layanan Akomodasi 

Reception mata melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan yaitu 

Prosedur menyambut dan mendaftarkan tamu ialah sebagai berikut : 

Kontak pertama antara tamu dengan hotel, terjadi saat tamu menghampiri 

meja pendaftaran dan melaksanakan pendaftaran. Kegiatan ini dikatakan awal dari 

suatu proses perputaran tamu (guest cycle). Kegiatan menyambut tamu yang 

datang ke hotel dibedakan menjadi Menyambut tamu perorangan, yaitu tamu 

dengan reservasi (guest with reservation); Tamu tanpa reservasi (guest without 

reservation atau walk-in guest). Kedua yaitu menyambut tamu rombongan dan 

menyambut tamu penting masing-masing kegiatan, format atau dokumen 

pendaftarannya dipisahkan sesuai kategori kelompok. 

 

Format Kerja  
1. Daftar Tamu Diharapkan Tiba (Expected Arrival List) Format ini sebagai 

panduan untuk mencari data tamu yang telah melakukan pemesanan, yang 

diletakkan pada area kerja front office counter. Contoh daftar tamu diharapkan 

tiba.  

2. Slip Reservasi Kamar (Reservation Slip/Whitney Slip) Format yang memuat 

data yang mengenai data pemesanan tamu. Slip ini diperlukan untuk 

mengonfirmasi data yang tertulis pada slip kepada tamu, sehingga ada 

kesepakatan tamu dengan pihak hotel terhadap pemesanan tersebut. Jumlah slip 

dengan expected arrival list sama banyaknya. Konfirmasi slip mengenai: • Jenis 

kamar yang dipesan • Harga kamar yang disepakati • Periode waktu masa 

tinggal • Pesanan khusus jika ada dan metode pembayaran yang akan 

dilaksanakan.  

3. Kartu Pendaftaran Tamu (Guest Registration Card) Kartu pendaftaran tamu atau 

guest registration card, dapat berupa formulir ataupun kartu. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan informasi data diri tamu yang diperlukan hotel, dan 

informasi lainnya yang tercantum pada registration card. Data yang dibutuhkan 

oleh hotel berupa, nama tamu, jenis kamar yang dipesan, lamanya tinggal, 
alamat, metode pembayaran, dan tanda tangan tamu. Contoh registration form  
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4. Kartu Tamu (Guest Card) Kartu tamu atau guest card adalah kartu tanda 

identitas tamu selama tinggal di hotel. Contoh guest card Contoh guest card 

Kegunaanya adalah sebagai berikut.  

a. Sebagai identitas tamu bahwa nama yang tercantum adalah tamu hotel, 

sehingga dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di hotel.  

b. Jika hotel masih menggunakan kunci kamar konvensional, guest card ini 

digunakan untuk mengambil kunci kamar yang dititipkan di counter.  

c. Untuk mengonfirmasi transaksi pembayaran secara credit pada kasir-kasir 

outlet di hotel.  

5. Kartu Sarapan Pagi (breakfast Coupon) Biasanya hotel memberlakukan 

kebijakan harga kamar termasuk makan pagi(breakfast), maka setelah 

mengonfirmasi informasi data pada guest card diatas, dilanjutkan dengan 

menyerahkan meal/breakfast coupon. Ketika menyerahkan kartu ini 

konfirmasikan terlebih dahulu mengenai tata letak tempat makan pagi, waktu 

pelayanan, dan tanggal berlaku kupon.  

6. Kartu Minuman Selamat Datang (Welcome Drink Slip) Kartu minuman selamat 

datang diberikan bersamaan dengan penyerahan guest card. Saat menyerahkan 

kartu ini, petugas menjelaskan cara penukaran dan bar, restoran atau café shop 

yang menyediakan pelayanan ini. Cara penyuguhannya tergantung pada aturan 

masing-masing hotel. Pada beberapa hotel , welcome drink ini disajikan pada 

saat tamu melakukan pengisian kartu pendaftaran.  

 

Menyambut dan Mendaftar Tamu 

Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Produktif 

Akomodasi Perhotelan , khususnya pada point b.5.6 Layanan Akomodasi 

Reception mata melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan yaitu 

Prosedur menyambut dan mendaftarkan tamu ialah sebagai berikut : 

Kontak pertama antara tamu dengan hotel, terjadi saat tamu menghampiri 

meja pendaftaran dan melaksanakan pendaftaran. Kegiatan ini dikatakan awal dari 

suatu proses perputaran tamu (guest cycle).  

 

Layanan Akomodasi Reception 

Layanan akomodasi reception dengan menunjukkan kemampuan menangani 

tamu tiba,tamu pindah kamar,dan tamu akan meninggalkan hotel baik perorangan 

maupun kelompok. Menunjukkan kemampuan memberikan informasi baik di 

dalam maupun di luar hotel. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan 

sopan melalui berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi. 

Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggungjawab atas perilaku, 

perbuatan dan pekerjaannya. Menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah 

keluhan tamu. Menunjukkan kemampuan membuat administrasi reception.  

 

Perkembangan Peserta Didik Dalam Pembelajaran Produktif Akomodasi 

Perhotelan 
Konsep dasar perkembangan peserta didik; Peserta Didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan 
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pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (UU No. 20 Tahun 2003 

SISDIKNAS, pasal 1 ayat 4). Berdasarkan UU no 20/2003 tentang SISDIKNAS. 

- Pasal 13 - Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan 
informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

- Pasal. 14 - Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah dan pendidikan tinggi. 

- Pasal. 15 – Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, 
profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. 

Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis 

menurut fitrahnya masing-masing.  

Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan 

penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajarai aspek-aspek 

perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah 

menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik 

optimal kemampuan fitrahnya. 

Berdasarkan pengertian peserta didik dapat dikemukakan bahwa peserta 

didik adalah individu yang memiliki potensi fisik yang psikis yang khas, sehingga 

ia merupakan insan yang unik. Potensi-potensi khas yang dimilikinya ini perlu 

dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf 

perkembangan yang optimal. Peserta Didik adalah individu yang sedang 

berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan 

dalam dirinya secara wajar, baik yang ditujukan diri sendiri, maupun yang 

diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. Peserta didik adalah individu 

yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Sebagai 

inidvidu yang sedang berkembang maka proses pemberian bantuan dan bimbingan 

perlu mengacu pada tingkat perkembangnnya. Peserta Didik adalah individu yang 

memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perkembangannya peserta didik 

memiliki kemampuan dan berkembang ke arah kedewasaan dan terdapat 

kecenderungan untuk melepaskan diri dari kebergantungan pada pihak lain  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akomodasi Perhotelan 

semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Jumlah siswa adalah 19 orang yang 

terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada Januari sampai Maret 2015. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 2 

Tahuna, pada  

 

Mekanisme Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research) dilaksanakan secara mandiri karena dilaksanakan langsung oleh penulis 

sebagai pelaku tindakan sekaligus sebagai guru pengampu mata diklat produktif 

akomodasi perhotelan. Adapun langkah penelitiannya bersifat refleksi tindakan 

dengan pola “Proses Pengkajian Berdaur (Siklus)”. Dengan menggunakan strategi 
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pembelajaran serta didukung oleh media pembelajaran yang ada maka mekanisme 

penelitian tergambar sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Mekanisme Tindakan Awal Penelitian 

PERENCANAAN 

1. Refleksi Awal 

2. Menyusun Jadwal 

3. Instrumen perangkat & instrument pada media pembelajaran 

KEGIATAN AWAL 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran 

dengan memberikan pengantar materi tentang Format Kerja 

KEGIATAN INTI 

5. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan materi kompetensi dasar 

Menyambut dan Mendaftarkan Tamu dengan indikator /materi 

Format Kerja. Guru berperan sebagai fasilitator, fokus kepada siswa 

dengan menyampaikan indikator yang menjadi tujuan pembelajaran, 

Guru memaparkan materi awal dengan memperkenalkan jenis-jenis 

format kerja, siswa melaksanakan tugas dengan mengetahui berbagai 

jenis format kerja yang digunakan di bagian Reception ketika 

menyambut dan mendaftarkan tamu, menggunakan media power 

point dengan strategi pembelajaran Fun Easy. 

 

KEGIATAN AKHIR 

6. a. Membahas metode pembelajaran secara sistematis berdasarkan 

perencaan pembelajaran. 

b. Memberikan reward/price kepada siswa berhasil mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

OBSERVASI 

7. 1. Mengamati aktivitas siswa 

2. Membuat catatan lapangan 

REFLEKSI 

8. 1. Menganalisis, menyimpulkan, dan menginterpretasikan. 

2. Memberikan pertimbangan untuk masuk pada kegiatan inti 

perencanaan penelitian pada siklus I 

Sumber: Penelitian Tahun Pelajaran 2014/2015 
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Siklus I  

Tabel 2. Mekanisme Penelitian Siklus I 

PERENCANAAN 

1. Hasil Refleksi pada Tindakan Awal 

KEGIATAN AWAL 

2. Menindaklanjuti hasil Refleksi Pada tindakan awal pembelajaran, 

dengan memberikan pre test tentang fomat kerja. Berdasarkan Materi 

Pembelajaran serta tujuan pembelajaran 

KEGIATAN INTI 

3. Melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran serta strategi pembelajaran yang sama dengan 

memparkan hasil kerja siswa pada pertemuan selama siklus pertama, 

kemudian menampilkan materi pembelajaran tentang format kerja 

reception dalam menyambut dan mendaftarkan tamu. Dengan cara : 

- Menampilkan slide show tentang format kerja, dengan keterangan 

cara pengisian format tersebut, 

- Siswa menyimak secara teliti kemudian melakukan kegiatan 

mengobservasi serta dapat mengartikan istilah-istilah di dalam 

setiap format yang ada. 

- Guru mengajak siswa membaca, mengartikan serta menulis setiap 

keterangan yang ada di setiap format 

- Guru memberikan soal latihan 

- Siswa mengerjakan soal latihan dalam bentuk pengisian format 

kerja. 

KEGIATAN AKHIR 

4. a. Guru menindaklanjuti hasil belajar dengan mengecek kembali 

hasil kegiatan belajar yang telah dilakukan. 

b. Guru Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik yang telah 

dilaksanakan pada kegiatan inti . 

c. Memberikan penilaian hasil pencapaian belajar siswa, siswa yang 

dapat kompeten diberikan reward/hadiah. 

 

OBSERVASI 

5. 1. Mengamati aktivitas siswa 

2. Membuat catatan lapangan 

 

REFLEKSI 

6. 1. Menganalisis, menyimpulkan, dan menginterpretasikan. 

2. Memberikan pertimbangan untuk masuk pada kegiatan inti 

perencanaan penelitian pada siklus II 

Sumber: Penelitian Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

 

 

 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan     Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Jevery Paat   704 

Siklus II 

 

Tabel 3. Mekanisme Penelitian Siklus II 

PERENCANAAN 

1. Mempersiapkan Skenario Pembelajaran berdasarkan refleksi hasil 

belajar siklus I 

KEGIATAN AWAL 

2. Menyiapkan Kelas, Membuka pembelajaran, Melaksanakan review 

materi pembelajaran pada pertemuan siklus I. 

Melaksanakan pengisian format dengan membuat kegiatan post test.  

KEGIATAN INTI 

3. Melaksanakan kegiatan praktikum, Menyambut dan mendaftarkan 

tamu segera role play. 

KEGIATAN AKHIR 

4.  

OBSERVASI 

5. Melaksanakan Kegiatan Observasi terhadap siswa tentang 

pengalaman mereka dalam mempelajari materi format kerja.  

1. Mengamati aktivitas siswa. 

2. Membuat peniaian berdasarkan instrument yang telah disiapkan. 

REFLEKSI 

6. 1. Menganalisis, menyimpulkan, dan menginterpretasikan. 

2. Memberikan pertimbangan untuk memberikan penilaian 

berdasarkan kegiatan inti dimana pada siklus II, capaian belajar 

pada materi Format Kerja pada Kompetensi Dasar Menyambut 

dan Mendaftarkan Tamu telah mencapai ketuntasan belajar 

bagi siswa Kelas X Akomodasi Perhotelan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaan power 

point dengan strategi pembelajaran Fun Easy Learn English, 

pengetahuan siswa tentang materi fomat kerja telah tercapai 

sesuai dengan harapan. 

3. Penelitian ini diakhiri sampai disini, dan selanjutnya 

melaksanakan pengolahan penilaian berdasarkan hasil 

Penelitian Tindakan kelas. 

Sumber: Penelitian Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang telah dilaksanakan diatas, melalui Strategi Pembelajaran Fun Easy 

Learn English dengan menggunakan siklus daur berulang, lewat 2 (dua) siklus 

penelitian pada mata pelajaran menyediakan layanan akomodasi reception dengan 

materi pembelajaran cara pengisian format kerja. Menghasilkan penilaian sebagai 

berikut : 
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Siklus I 

Penilaian Sikap, Pengetahuan, Keterampilan (capaian kurikulum 73.68%), 

(ketuntasan belajar 80 %). Deskipsi Capaian Hasil Belajar Siswa (Dari 19 siswa: 

14 siswa kompeten dan 5 siswa remedial) Perbandingan kondisi awal 

pembelajaran dengan Kondisi Pembelajaran Siklus I  

 

Tabel 4. Presentasi Hasil Penelitian Pada Siklus I 

PENILAIAN KONDISI AWAL KONDISI SIKLUS I 

Siswa 

Kompeten 

Siswa 

Pengayaan 

Siswa 

Kompeten 

Siswa 

Pengayaan 

Sikap 5 Siswa 14 Siswa 14 Siswa 5 Siswa 

Perilaku 

Keterampilan 

Capaian Kuikulum (26.32 %) (73.68 %) 

Ketuntasan Belajar (73.68 %) ( 80. % ) 

Sumber: Penelitian Tahun Pelajaran 2014/2015 
 

 

Terjadi peningkatan perkembangan indikator pembelajaran setelah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus I dengan metode tutor sebaya, akan 

tetapi masih perlu dilanjutkan ke tahapan siklus selanjutnya untuk mencapai 

minimal 80 % siswa kompeten, dalam mengikuti materi pembelajaran format 

reservasi dan cara mengisinya kompetensi dasar mencatat rincian reservasi.  
 

 

Siklus II 

Penilaian Sikap, Pengetahuan, Keterampilan (capaian kurikulum 84.21%), 

(ketuntasan belajar 94.05 %). Deskipsi Capaian Hasil Belajar Siswa (Dari 19 

siswa: 16 siswa kompeten dan 3 siswa remedial). Kondisi pembelajaran pada 

siklus II 

 

Tabel 5. Presentasi Hasil Penelitian Pada Siklus II 

PENILAIAN KONDISI SIKLUS I KONDISI SIKLUS II 

Siswa 

Kompeten 

Siswa 

Pengayaan 

Siswa 

Kompeten 

Siswa 

Pengayaan 

Sikap 14 Siswa 5 Siswa 16 Siswa 3 Siswa 

Perilaku 

Keterampilan 

Capaian Kurikulum (73.68 %) (84.21 %) 

Ketuntasan Belajar ( 80 % ) ( 94.05 % ) 

Sumber: Penelitian Tahun Pelajaran 2014/2015 
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Hasil Tindakan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui tindakan kelas maka dapat diuraikan 

hasil tindakan sebagai berikut:  

 

Tabel 6. Analisis Perkembangan Penilaian Hasil Belajar Siswa 

PENILAIAN KONDISI 

AWAL 

KONDISI 

SIKLUS I 

KONDISI 

SIKLUS II 

S
is

w
a 

K
o
m

p
et

en
 

S
is

w
a 

P
en

g
ay

aa
n

 

S
is

w
a 

K
o
m

p
et

en
 

S
is

w
a 

P
en

g
ay

aa
n

 

S
is

w
a 

K
o
m

p
et

en
 

S
is

w
a 

P
en

g
ay

aa
n

 

Sikap 5 

Siswa  

14 

Siswa 

14 

Siswa 

5 

Siswa 

16 

Siswa 

3 

Siswa Perilaku 

Keterampilan 

Capaian Kurikulum (26.32 %) (73.68 %) (84.21 %) 

Ketuntasan Belajar (73.68 %) ( 80 % ) ( 94.05 % ) 

Sumber: Penelitian Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

Melalui data pada tabel 6 diatas, maka dapat diuraikan presentasi hasil 

perkembangan dalam proses pembelajaran pada siswa kelas X Akomodasi 

Perhotelan SMK Negeri 2 Tahuna, dengan data sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Kondisi Capaian Hasil Belajar Siswa 

KONDISI HASIL BELAJAR JUMLAH 

Kompeten Pengayaan 

KONDISI AWAL 5 Siswa  14 Siswa 19 Siswa 

Siklus I 14 Siswa 5 Siswa 19 Siswa 

Siklus II 16 Siswa 3 Siswa 19 Siswa 

Sumber: Penelitian Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) yaitu : 

1. Dengan menggunakan strategi pembelajaran fun easy learn English dengan 

menggunakan media power point pada mata pelajaran menyediakan layanan 

akomodasi reception dengan materi format kerja, dapat digambarkan 

peningkatan hasil capaian belajar siswa sebagai berikut bahwa pada kondisi 

awal pembelajaran penilaian sikap, perilaku dan keterampilan yaitu 5 siswa 

kompeten dan 14 siswa pengayaan dengan capaian kurikulum 26.32 % dan 

ketuntasan belajar 73.68 % . Pada Siklus I penelitian terjadi peningkatan dari 

sikap, perilaku dan keterampilan yaitu 14 siswa kompeten dan 5 siswa 

pengayaan dengan capaian kurikulum 73.68 % dan ketuntasan belajar 80 %. 

Pada Siklus II penelitian kembali terjadi peningkatan pembelajaran dari sikap, 

perilaku dan keterampilan yaitu 16 siswa kompeten dan 3 siswa pengayaan 

dengan capaian kurikulum 84.21 % dan ketuntasan belajar 94.05 %. 
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2. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi fun easy learn English dengan media power point pada 

materi format kerja hasil dari kreatifitas, desain dan pelaksanaan tindakan dari 

penulis yang telah diterapkan secara nyata sebagai bagian dari tugas utama 

sebagai guru yang mengajar mata pelajaran produktif Menyediakan Layanan 

Akomodasi Reception, sangat bermanfaat serta berdampak positif dengan 

peningkatan sikap, perilaku, dan keterampilan bagi siswa kelas X Akomodasi 

Perhotelan SMK Negeri 2 Tahuna.  

 

Saran 

Dari kesimpulan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :  

Bagi guru, Strategi pembelajaran fun easy learn english merupakan salah satu 

cara atau model pembelajaran pengetahuan kooperatif yang inovatif, jika 

dibiasakan untuk diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar dan dapat 

ditindak lanjuti menjadi bekal bagi pendidik sebagai bagian untuk mengupayakan 

dan menumbuhkan kreativitas guru dalam melaksanakan proses tindakan 

pembelajaran. 

Bagi siswa, hal ini sangat bermanfaat dan berguna karena secara langsung siswa 

mendapatkan metode pengajaran yang baru, sehingga berdampak pada perilaku 

mereka di kelas yang mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan baik secara 

kognitif, afektif dan psikomotor yang dapat menjadi inspirasi bagi siswa dalam 

mengaktualisasikan diri dalam belajar.  

Bagi sekolah, Melalui tulisan ini kiranya dapat meningkatkan motivasi serta 

inovasi pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan bagi pihak 

sekolah agar dapat menunjang dan memberikan ruang dengan memfasilitasi para 

pendidik dalam melaksanakan penelitian. 
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