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ABSTRAK 

 

Tirsa M Lie Rabeta. 2019. Skripsi. Penggunaan YouTube sebagai Media 

Pembelajaran di dalam Kelas. Dibimbing oleh Gitit. I.P Wacana dan Sartika Andi 

Patau. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan YouTube 

sebagai media belajar Bahasa Inggris di dalam kelas dan respon siswa terhadap 

penggunaannya di dalam kelas. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X MIPA A, 

SMA Negeri 1 Poso. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA A. Total 

banyaknya siswa adalah 32 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Intrumen yang  digunakan dalam penelitian ini adalah catatan 

lapangan dan kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada empat tahap 

penggunaan YouTube dalam pembelajaran yaitu tahap persiapan pengajar, fase 1, 

2, dan 3. Pada tahap persiapan pengajar, guru melakukan pencarian terhadap 

video yang akan digunakan di dalam kelas, membuka akun YouTube, dan 

berlangganan pada channel yang berkaitan dengan topik pembelajaran.  

Kemudian, pada fase 1, guru merumuskan tujuan pembelajaran, mempelajari 

aspek tertentu dari budaya bahasa target, dan kemampuan bahasa Inggris yang 

akan dilatih. Selanjutnya, pada fase 2, guru melatih kemampuan bahasa Inggris 

siswa.  Lalu, pada fase 3, guru dan siswa berdiskusi tentang video pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Mengenai respon siswa, 

sebagian besar siswa berpendapat bahwa YouTube memudahkan mereka dalam 

belajar bahasa Inggris, memahami bahasa Inggris, membantu mereka fokus, 

membuat mereka bersemangat dalam belajar bahasa Inggris, meningkatkan 

pengetahuan dan kualitas pembelajaran, membantu mereka memperoleh maksud 

dan tujuan pembelajaran di dalam kelas serta berpendapat bahwa YouTube adalah 

media yang mudah dijangkau dan diakses. 
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