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ABSTRAK 
Penelitian ini mengenai keefektifan penggunaan Jazz Chants sebagai teknik baru dalam 
pengajaran pronunciation dalam Bahasa Inggris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
kemampuan pengucapan bahsa inggris siswa yag masih minim dan kurang diperhatikan 
oleh para siswa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
atau tidakya pengaruh antara penggunaan Jazz Chants sebagai teknik untuk meingkatkan 
kemampuan pengucapan Bahasa Inggris para siswa?. Objek dari penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII.2 dan VIII.5 di SMPN 3 Tanjung Raja dengan total objek sebanyak 80 
siswa. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan experimental method. 
Dengan begitu peneliti dapat membandingkan hasil antara dua kelas yaitu kelas kontrol 
yang tidak menggunakan teknik Jazz Chants (teknik convensional) dan kelas experimental 
yang mana menggunakan teknik Jazz Chants dalam pengajaran pronunciation. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa penggunaan Jazz 
Chants sangatlah efektif sebagai teknik baru dalam meningkatkan kemampuan 
pronunciation siswa. 
 

Kata kunci: pengajaran, Jazz Chants, pronunciation 
 
1. PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu aspek dalam suatu bahasa, pengucapan dalam bahasa inggris  

sangatlah penting utuk dipelajari. Bagi mereka yang memiliki pengucapan bahasa inggris 

yang baik akan lebih mudah untuk dipahami, sebaliknya mereka yang memiliki 

pengucapan bahasa inggris yang kurang baik akan sulit dimengerti walaupun kemampuan 

tata bahasa mereka sempurna. Oleh karena itu, Carmen (2010) menyatakan bahwa 

pelajaran pertama dalam bahasa inggris seharusnya berhubungan dengan tata cara 

pengucapan (p.24). Hal tersebut memiliki arti bawa pengucapan dalam bahasa inggris 

merupakan hal mendasar yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa inggris agar 

proses belajar tersebut berjalan dengan baik. 

Menurut Sulaiman (2003) apabila siswa membaca sebuah teks paragraf atau 

mengatakan sesuatu dalam bentuk bahasa inggris yang tidak desertai dengan tata cara 

pengucapan yang baik dan benar, kemungkinan besar para pendengar akan salah paham 

dan salah pengertian mengenai tujuan teks tersebut (p.1). Tentu saja hal tersebut akan 

membuat pedengar maupun lawan bicara menjadi bingung mengenai apa yang mereka 

katakan. Maka dari itu penggunaan Jazz Chants sebagai teknik dalam penelitian ini dinilai 

sangatlah sesuai karena Jazz Chants tidak hanya mengajarkan bagaimana berbicara 
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layaknya native speaker namun juga memperhatikan aspek dari pronunciation itu sendiri, 

seperti: suara, intonasi, penekanan, dan lain sebagainya (Tang, 2002). Dengan begitu tidak 

dapat dipugkuri bahwa pronunciation sangatlah krusial karena para siswa terkadang 

beranggapan bahwa pronunciation tidak terlalu penting dalam mempelajari bahasa 

inggris dan termasuk pelajaran yang membosankan. Kemudian, hal itulah yang menjadi 

alasan peneliti untuk melakukan pelitian ini guna menemukan teknik baru dalam 

meningkatkan kemampuan pronunciation siswa dalam mempelajari bahasa inggris serta 

dapat menumbuhkan  anggapan siswa bahwa pronunciation sangatlah menarik dan bukan 

pelajaran yang membosankan.  

 

2. KAJIAN LITERATUR PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hipotesis dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang meyatakan bahwa 

sangatlah efektif penggunaan Jazz Chants sebagai teknik dalam meningkatkan kemampuan  

pronunciation siswa di SMPN 3 Tanjung Raja  dan tidaklah efektif penggunaan Jazz Chants 

sebagai teknik dalam meningkatkan kemampuan  pronunciation siswa di SMPN 3 Tanjung 

Raja. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik experimental 

dengan begitu peneliti dapat membandingkan hasil antara dua kelas yaitu kelas kontrol 

yang tidak menggunakan teknik Jazz Chants (teknik konvensional) dan kelas experimental 

yang mana menggunakan teknik Jazz Chants dalam pengajaran pronunciation sekaligus 

sebagai instrumet dalam penelitian ini. Sedangkan variabel dalam peneltian ini terdiri dar 

dua variabel; independent variabel yaitu penggunaan Jazz Chants dan dependent variabel 

yaitu pencapaian pronunciation siswa. Sebagai teknik dalam mengumpulkan data, peneliti 

menggunakan Jazz Chants yang merupakan daftar kata yag diucapkan dan telah direkam 

oleh para siswa sebagai instrument penelitian guna mengukur seberapa baik  kemampuan 

pronunciation mereka dalam megucapkan daftar kat tersebut. Sedangkan teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data yag telah diperoleh yaitu dengan cara menganalisa  

pronunciation siswa yang telah direkam sebelumnya satu persatu dan menghitung nilai 

presentasi yang telah mereka dapatkan dengan mengguakan rubrik pronunciation sebagai 

panduan dalam menganalisis data tersebut. Rubrik pronunciation tersebut menilai 7 

(tujuh) aspek dalam pronunciation, yaitu: vowel sounds, diphthongs, consonants, linking, 

end sounds, word stress, dan intonation. Dimana setiap kategori rubrik tersebut memiliki 
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poin dengan kisaran antara satu sampai dengan tujuh poin. Sehingga nantinya akan 

didapat nilai tertinggi dari rubrik tersebut adalah 49 dan yang terendah adalah 7. Setelah 

didapat data berupa poin,  langkah selajutnya yaitu menghitung poin yang sudah didapat 

para siswa sehigga didapat nilai akhir berupa angka dengan kisaran nilai antara 14-100.   

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai hasil pre-est dan post-test dari 

kelas kontrol dan kelas experiment. Dan hasil yang telah didapat dapat dilihat 

berdasarkan tabel dibawah ini: 

Table 1: Pre-Test dan post-test kelas experimen 

Score Interval Category Frequency Percentage 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

86-100 Very Good 0 23 0% 57.5% 

71-85 Good 4 17 10% 42.5% 

56-70 Fair 17 0 42.5% 0% 

41-55 Bad 19 0 47.5 % 0 % 

˂40 Very Bad 0 0 0% 0% 

Total  40 40 100% 100% 

 

Table 2: Pre-test dan Post-test kelas kontrol 

Score Interval Category Frequency Percentage 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

86-100 Very Good 0 5 0% 12.5% 

71-85 Good 2 28 5% 70% 

56-70 Fair 10 7 25% 17.5% 

41-55 Bad 28 0 70 % 0% 

˂40 Very Bad 0 0 0% 0% 

Total  40 40 100% 100% 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil data analisis yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

peggunaan Jazz Chants dapat meningkatkan kemampuan pronunciation siswa secara 

signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai mean pada  kelas experimental yang 

mana megalami peningkatan yang signifikan setelah diajarkan dengan menggunakan 

teknik Jazz Chants, serta, Jazz Chants dapat membuat siswa lebih aktif didalam kelas 

dengan suasana yang santai dan menyenangkan. Dengan kata lain, peggunaan Jazz Chats 

sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pronunciation siswa. 
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