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Lagu memiliki daya tarik universal yang menghubungkan semua budaya dan bahasa. Selain 

berpotensi membuat pelajaran menjadi menarik dan menyenangkan, lagu sebagai materi 

otentik sangat serba guna dan dapat dikembangkan menjadi beragam kegiatan pembelajaran. 

Sebagai produk budaya, lagu juga dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya target 

yang dapat dikaitkan dengan budaya siswa. Walau demikian, banyak pengajar yang 

mengabaikan lagu sebagai sarana pembelajaran bahasa karena mereka menganggap lagu 

tidak relevan, tidak penting, menghabiskan waktu atau tidak sesuai untuk siswa dari segi usia 

dan tingkat kemahiran bahasa. Di dalam makalah ini, berbagai aspek yang perlu diperhatikan 

dalam memilih dan menggunakan lagu otentik untuk pembelajaran bahasa Inggris akan 

dibahas. Peserta akan memperoleh informasi mengenai sumber-sumber bahan ajar yang dapat 

mereka gunakan di kelas mereka. Berbagai kegiatan yang mendukung pembelajaran bahasa 

dan pemahaman antarbudaya juga akan dijelaskan dan diperagakan secara singkat.  
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1. PENDAHULUAN 

Banyak pengajar bahasa Inggris gemar menggunakan lagu dan musik untuk 

pembelajaran bahasa di dalam kelas. Hal ini tidak mengherankan karena menurut Harmer 

(2007), musik dapat mengubah suasana kelas, mempersiapkan murid untuk kegiatan baru, 

menyenangkan perasaan, dan menghubungkan dunia hiburan dengan dunia belajar di dalam 

kelas. Walau demikian, sebagian pengajar memilih untuk mengabaikan lagu sebagai sarana 

pembelajaran karena berbagai pertimbangan. Alasan-alasan yang umumnya mereka 

sampaikan adalah mereka tidak menganggap lagu sebagai sesuatu yang penting dan relevan 

atau mereka kesulitan menemukan lagu yang sesuai untuk kelas mereka. Keterbatasan waktu 

di kelas juga mendorong mereka memilih mengejar materi dari buku ajar daripada 

menggunakan lagu sebagai bahan ajar.  

Satu tantangan dalam menggunakan lagu yang akan menjadi fokus makalah ini adalah 

bagaimana menciptakan kegiatan menyimak dengan kreatif. Walaupun lagu memiliki sangat 

banyak potensi sebagai teks otentik yang dapat memicu murid, pengajar cenderung hanya 

menggunakan teks rumpang (Gap Fill) sebagai kegiatan utama (Lorenzutti, 2014). Menyimak 

dan melengkapi lirik lagu memang kegiatan yang sangat umum dilakukan di dalam kelas 

pembelajaran bahasa Inggris, namun hal ini tidak berarti pengajar tidak dapat berkreasi dan 
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mencoba berbagai kegiatan lain. Lagu juga dapat memberikan kesempatan untuk 

mengintegrasikan kemahiran bahasa dan analisis antar budaya. Oleh sebab itu, pengajar perlu 

mengetahui bagaimana cara memaksimalkan penggunaan lagu untuk pembelajaran bahasa.   

Makalah ini bertujuan memaparkan berbagai kegiatan inovatif yang menggunakan 

lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam menggunakan lagu sebagai materi otentik untuk pembelajaran bahasa 

juga akan dibahas. Selain itu, kegiatan yang mendukung pembelajaran bahasa dan 

pemahaman antar budaya akan dijelaskan dalam bentuk deskripsi prosedur pengajaran di 

dalam kelas.  

 

2. TEORI DAN METODOLOGI 

2.1. Penggunaan Lagu dalam Pembelajaran Bahasa Inggris 

 Schoepp (2001) mengatakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa lagu perlu 

digunakan di dalam pembelajaran bahasa Inggris:  

(1) alasan afektif: menurut Krashen dalam Hipotesis Filter Afektif, pembelajaran akan 

terlaksana secara optimal jika filter afektif pembelajar rendah. Filter afektif rendah berarti 

pembelajar memiliki sikap positif terhadap pembelajaran. Apabila pembelajar memiliki 

filter afektif tinggi, ia tidak akan mencari input bahasa dan proses penguasaan bahasa 

akan terhambat. Implikasi hipotesis ini adalah pengajar perlu menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.  Lagu adalah satu metode belajar yang 

dapat membantu menurunkan filter afektif dan mendukung pembelajaran bahasa. 

(2) alasan kognitif: lagu dapat memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan 

otomatisitas. Gatbonton dan Segalowitz (1998), sebagaimana dikutip dalam Schoepp 

(2001), mendefinisikan otomatisitas sebagai “sebuah komponen kefasihan bahasa yang 

melibatkan kemampuan mengetahui apa yang diucapkan dan memproduksi bahasa secara 

cepat/tanpa jeda.” Penggunaan lagu dapat membantu proses otomatisitas pembelajaran 

bahasa. Dahulu pengajar dan peneliti percaya bahwa otomatisitas terjadi melalui latihan 

berulang-ulang tanpa konteks yang komunikatif. Namun pemikiran tersebut telah berubah 

karena adanya metodologi pengajaran komunikatif yang menekankan pentingnya 

merancang konteks yang sesuai bagi murid untuk memproduksi bahasa. Beberapa lagu 

memiliki lirik yang berulang-ulang dan menggunakan tata bahasa tertentu, seperti lagu 

Sailing yang dipopulerkan oleh Rod Stewart. Murid dapat mempelajari konteks 

penggunaan present progressive tense dari lagu tersebut dan menciptakan lirik mereka 



sendiri yang sesuai dengan irama lagu tersebut. Contoh yang umum diciptakan adalah “I 

am writing, I am writing, in my notebook with my friends.”     

(3) alasan linguistik: sebagian lagu dalam bahasa Inggris memberikan contoh penggunaan 

bahasa Inggris sehari-hari (colloquial English). Berbeda dengan bahasa formal yang biasa 

digunakan di kelas, bahasa sehari-hari lebih umum digunakan di dunia nyata dan murid 

perlu mengetahui ranah bahasa ini. Pengajar dapat mencari lagu yang sesuai untuk 

keperluan ini dan pemajanan terhadap bahasa sehari-hari ini dapat membantu murid 

terbiasa menghadapi bahasa informal di luar kelas.   

 

Selain ketiga alasan tersebut, Ferroni (2012) menambahkan bahwa musik memiliki 

daya tarik universal. Walau orang dapat memiliki selera musik yang berbeda-beda, semua 

orang memiliki emosi yang dapat tergugah oleh musik dan bahkan kenangan yang terkait 

dengan lagu tertentu. Ia menyarankan agar murid dilibatkan secara aktif dalam kegiatan 

belajar yang menggunakan lagu dengan cara mereka diminta soundtrack. Sebagai contoh, 

ketika murid membaca suatu drama atau buku, mereka mendapat tugas menciptakan 

soundtrack atau daftar lagu yang mcncerminkan cerita atau tokoh dalam drama/buku tersebut. 

Murid juga dapat diminta menjelaskan alasan mereka memilih lagu-lagu tersebut. Dengan 

demikian, murid didorong untuk menyimak beragam lagu, mempelajari lirik dan berpikir 

kritis serta kreatif.  

Dalam penelitian Lee dan Chuan-Lin (2015), dampak positif musik pada 

pembelajaran bahasa asing juga telah terbukti. Mereka meneliti efek musik sebagai alat 

pembelajaran bahasa anak-anak, dan mereka menemukan bahwa musik meningkatkan minat 

belajar bahasa anak-anak. Selain itu, musik membantu pengajar dan murid memahami satu 

sama lain dengan lebih baik dan rasa kedekatan ini menyebabkan murid merasa lebih nyaman 

belajar bahasa.   

Walaupun sebagian besar penelitian melaporkan bahwa lagu/musik merupakan alat 

pembelajaran bahasa yang menarik dan bermanfaat, pengajar juga perlu mempertimbangkan 

penggunaan musik di dalam kelas dengan hati-hati. Harmer (2007) mengingatkan bahwa 

selain menggunakan lirik lagu sebagai bahan ajar, lagu juga dapat digunakan dengan cara 

memutarkan di kelas sebagai musik latar (background music) saat murid bekerja. Pemutaran 

musik ini bertujuan menciptakan suasana santai dan nyaman.  Namun pengajar perlu 

memastikan bahwa hal ini memang membantu murid bekerja dan murid yang dipasang sesuai 

dengan selera murid. Ia tidak boleh memaksakan pemutaran musik latar meskipun ia 

bermaksud baik. Apabila ternyata musik tersebut mengganggu konsentrasi murid dan 



membuat murid merasa tidak nyaman belajar, hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan 

pemutaran musik tersebut.   

 

2.2. Materi Otentik untuk Pengajaran Bahasa Inggris 

Ada berbagai definisi materi otentik, namun di dalam makalah ini materi otentik 

mengacu kepada materi yang tidak dibuat untuk pembelajaran bahasa. Dengan kata lain, 

materi otentik adalah materi yang dibuat untuk suatu keperluan di dunia nyata dan biasanya 

ditujukan untuk penutur jati (Polio, 2014). Contoh yang dapat ditemukan dengan mudah di 

kehidupan sehari-hari adalah film, koran, website, jadwal penerbangan, dan berbagai teks lain 

yang sering tersedia di Internet. Lagu juga dapat dikategorikan sebagai materi otentik, 

terutama jika lagu tersebut diciptakan sebagai seni dan hiburan masyarakat umum.  

Polio mengakui bahwa menggunakan materi otentik dapat cukup menantang bagi 

pengajar. Satu kendala utama adalah mencari materi yang menarik dan mudah diakses. 

Beberapa materi otentik seperti artikel koran dapat kehilangan daya tariknya karena dianggap 

kadaluarsa. Polio menyarankan agar pengajar memilih materi dengan topik yang sesuai 

dengan buku ajar agar dapat digunakan kembali di tahun ajaran selanjutnya. Kendala lainnya 

adalah mempersiapkan kegiatan dengan menggunakan materi otentik dapat memakan waktu. 

Ketika menggunakan materi otentik, pengajar memang perlu menyempatkan mencari materi 

otentik yang sesuai untuk murid dan tujuan pembelajaran, merancang kegiatan, dan 

mempersiapkan murid untuk menggunakan materi otentik tersebut di kelas. Untuk 

menghadapi hal ini, pengajar perlu mengingat bahwa ada banyak manfaat dari penggunaan 

materi otentik yang tidak dapat diperoleh dari penggunaan buku ajar. Oleh sebab itu, pengajar 

diharapkan dapat meluangkan waktu untuk menyelipkan penggunaan materi otentik di 

samping menggunakan buku ajar.   

Menurut Tomlinson (2001), materi ajar berkembang menjadi semakin internasional 

dan bahasa Inggris akan disajikan sebagai bahasa dunia daripada bahasa suatu negara atau 

budaya. Hal ini dibuktikan oleh pergeseran tren buku ajar bahasa Inggris yang awalnya 

sangat monokultural namun saat ini sudah lebih banyak merepresentasikan beragam budaya 

dan negara. Tomlinson percaya bahwa di masa yang akan datang buku ajar yang berfokus 

pada kehidupan di Amerika Serikat atau Inggris akan semakin langka. Oleh sebab itu, 

pengajar perlu memiliki kemampuan mengembangkan materi berdasarkan materi otentik 

serta mengadaptasi materi agar sesuai dengan konteks mereka.   

Pendapat Tomlinson sejalan dengan pemikiran McKay (2004) yang berpendapat 

bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional adalah 



memberdayakan pembelajar bahasa agar mereka dapat mendeskripsikan budaya mereka 

kepada penutur lain yang berasal dari budaya berbeda. Mempelajari budaya penutur jati 

tidaklah selalu relevan dan bahasa Inggris tidak perlu selalu diasosiasikan dengan budaya 

negara tertentu. Budaya dan nilai lokal juga perlu mendapat tempat dalam proses 

pembelajaran bahasa asing karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas pembelajar 

bahasa.   

 

2.3. Metodologi 

 Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dengan meneliti berbagai artikel dan 

publikasi mutakhir mengenai penggunaan lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris, penulis 

menyusun contoh rencana pengajaran (lesson plan) berdasarkan satu lagu spesifik. Prosedur 

penggunaan lagu dijelaskan tahap demi tahap agar pengajar dapat memahami suasana kelas. 

Alternatif kegiatan dan daftar sumber lagu yang dapat diakses juga diberikan agar pengajar 

dapat mengembangkan rencana pengajaran mereka sendiri dan mengadaptasi sesuai situasi 

serta kebutuhan kelas masing-masing.  

 

3. ANALISIS DAN DISKUSI  

 Saat memilih lagu sebagai materi otentik untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, 

ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar. Pertama, pengajar perlu 

mengakses beragam lagu dan mengunduhnya dengan mudah. Website seperti Youtube atau 

AZLyrics dan aplikasi seperti Joox atau Spotify merupakan pilihan praktis yang dapat dicoba 

pengajar saat mencari lagu beserta liriknya. Kedua, pengajar perlu mempelajari silabus dan 

mencari topik/sesi yang memungkinkan untuk dibahas dengan menggunakan lagu. Sebagai 

contoh, apabila ada satu topik mengenai binatang peliharaan, lagu Ben yang dinyanyikan oleh 

Michael Jackson dapat digunakan karena lagu tersebut bercerita tentang tikus sebagai 

binatang peliharaan. Pengajar juga dapat mempelajari fakta, lirik dan interpretasi lagu dengan 

cara mencari informasi di Internet, seperti website Wikipedia atau Songfacts. Ketiga, pengajar 

perlu memilih lagu yang sesuai dengan level murid. Kecepatan lagu, kompleksitas lirik, isi 

lagu, dan gaya bahasa adalah hal-hal yang umumnya mempengaruhi keputusan pengajar. 

Contohnya, jika pengajar mengajar kelas bahasa Inggris untuk anak-anak, sebaiknya lagu 

yang dipilih adalah lagu sederhana dan mengandung pesan yang sesuai usia mereka. 

Keempat, pengajar perlu merancang kegiatan yang komunikatif dan menarik bagi murid. 

Murid dapat mengekspresikan lagu melalui gerakan, berdiskusi tentang makna lagu dari 

perspektif lintas budaya, menciptakan lirik versi mereka sendiri, dan lain-lain.  



 Untuk memaparkan beragam kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

lagu secara berkesinambungan, satu lagu akan digunakan sebagai contoh. Lagu tersebut 

berjudul “Champion” dan dinyanyikan oleh David Kawika Kahiapo. Lagu tersebut bercerita 

tentang seseorang yang selalu berusaha keras melakukan yang terbaik walaupun ada berbagai 

tantangan dan sebagian orang meragukan ia akan berhasil. Lagu “Champion” dapat diakses di 

website American English (www.americanenglish.state.gov) secara gratis. Website tersebut 

menyediakan beragam lagu yang dapat diunduh dengan mudah dan setiap lagu didampingi 

dengan sejumlah pilihan kegiatan pembelajaran bahasa. Pengajar dapat menghemat banyak 

waktu dengan cara memanfaatkan kegiatan yang sudah ada, namun pengajar tentu dapat 

berkreasi sendiri jika diperlukan.   

Kegiatan-kegiatan di rencana pengajaran berikut ini diadaptasi dari website tersebut 

dan Lorenzutti (2014). Rencana pengajaran dibagi ke dalam tiga bagian: sebelum menyimak 

(pre-listening), saat menyimak (while-listening), dan setelah menyimak (post-listening). 

Setiap bagian terdiri atas dua pilihan kegiatan dengan tingkat kesulitan beragam. Hal ini 

bertujuan memberi kesempatan pengajar mengadaptasi rencana tersebut untuk beragam level 

murid.  

 

(1) Sebelum Menyimak 

Kegiatan 1: Swat 

Tujuan: memperkenalkan frase dari lagu; menghubungkan tulisan dengan suara 

Tingkat: semua  

Waktu: 15-20 menit 

Persiapan dan perlengkapan: Satu pemukul lalat atau gulungan koran untuk setiap 

kelompok. Tulis frase berikut ini di papan tulis secara acak: take a look; give your all; 

chase a dream; get you down; give it all you’ve got; set your sight; stand back; take 

hold; give it your all; try, try again; follow your dreams; stand firm; aim high; stand 

tall; strive to do your best. 

Instruksi: Bahas arti frase. Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok (2-4). Bariskan 

mereka dengan jarak sama jauh dari papan tulis dan beri pemukul kepada orang 

pertama di setiap barisan kelompok. Setiap kali pengajar menyebutkan satu frase, 

setiap perwakilan kelompok harus berlomba lari ke papan tulis dan memukul frase 

yang tepat. Orang pertama yang berhasil memukul dengan tepat mendapat satu point. 

Orang kedua di barisan menerima pemukul dan permainan berlangsung hingga setiap 
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orang setidaknya sudah mendapat satu kali kesempatan memukul. Kelompok dengan 

poin terbanyak adalah pemenang. 

 

Kegiatan 2: Find Someone Who 

Tujuan: menarik minat dan memperkenalkan kosa kata lagu; mengaktifkan 

pengetahuan latar belakang (background knowledge) tentang topik lagu; menanyakan 

dan menjawab pertanyaan 

Tingkat: madya dan lanjutan 

Waktu: 20-25 menit 

Persiapan dan perlengkapan: satu fotokopi lembaran pertanyaan untuk setiap murid 

berisi daftar pertanyaan berikut ini:  

(a) Have you ever won first place in a contest or a game?  

(b) Have you ever climbed a mountain?  

(c) Have you ever been stopped from achieving a goal because of a problem?  

(d) Has someone ever doubted that you could do something?  

(e) Has anyone ever encouraged you to set high goals?  

(f) Have you ever gotten help from someone else to achieve your goals? 

(g) Have you ever felt that you could have tried harder to achieve a goal? 

(h) Has anyone ever told you that you can be anything you want to be? 

Instruksi: Para murid berjalan mengelilingi kelas untuk menanyakan pertanyaan di 

lembar pertanyaan mereka. Jika teman mereka menjawab “Ya”, murid menulis nama 

teman mereka di samping pertanyaan tersebut. Nama teman tidak boleh digunakan 

dua kali. Bahas pertanyaan dan hasil survey murid.  

 

(2) Saat Menyimak 

Kegiatan 1: Song Bingo 

Tujuan: menyimak kata spesifik; memperkenalkan kosa kata lagu; menghubungkan 

tulisan dengan suara 

Tingkat: semua 

Waktu: 15 menit 

Persiapan dan perlengkapan: Tulis kata-kata berikut di papan tulis secara acak: 

mountain, climb, champion, sight, see, waste, stand, dream, above, life, best, top, 

give, all, doubt, think, future, believe, hold, more, look, way, bigger, try, anything 



Instruksi: Minta murid membuat tabel 3x3 (9 kotak). Murid harus mengisi setiap 

kotak dengan 9 kata berbeda dari pilihan di papan tulis. Ketika lagu diputar, murid 

harus mencoret setiap kata yang mereka dengar dan ada di tabel mereka. Ketika 

semua 9 kata telah dicoret, murid dapat berteriak “Bingo!” Murid pertama yang 

berteriak “Bingo!” adalah pemenang. Dengarkan lagu sekali lagi untuk memastikan 

jawabannya.  

 

Kegiatan 2: Double Gap Fill 

Tujuan: menyimak kata spesifik; memprediksi kata berdasarkan konteks makna dan 

struktur kalimat 

Tingkat: madya ke atas 

Waktu: 15 menit 

Persiapan dan perlengkapan: Satu lembar lirik rumpang untuk setiap pasangan (lihat 

gambar 1).  

Instruksi: Minta murid bekerja berpasangan dan beri lembaran lirik untuk mereka 

pelajari. Jelaskan bahwa mereka harus mengisi bagian (G) dengan cara 

mendiskusikan jawabannya berdasarkan konteks. Beri mereka waktu mengisi dan 

diskusikan jawaban mereka. Saat lagu diputar, mereka harus mengisi bagian (A). 

Bahas jawaban dan lihat apakah jawaban mereka jauh berbeda atau mirip dengan (G).   

 

Instructions: Fill in each (G) guess blank with a word you think completes the 

sentence, using the words in parentheses as hints. Then listen to the song and write 

the correct word in the (A) answer blank.  

 

In my life, I’ve tried to be the best (relative pronoun) (G) ____ (A) ____ I can be. 

In all I’ve done, I’ve tried to (act) (G) _______ (A) _______ the best that I can do. 

But when (a large landform) (G) _______ (A) _______ comes my way,  

I’ll climb it to the (peak) (G) _______ (A) ________. 

And with help from up above, I can be a (winner) (G) ______ (A) ______. 

 

(Chorus) 

 

 

Gambar 1. Cuplikan lembar kerja Double Gap Fill 



  

(3) Setelah Menyimak 

Kegiatan 1: Songwriter History 

Tujuan: menulis naratif singkat dengan menggunakan bentuk lampau (past tense) 

Tingkat: madya ke atas 

Waktu: 40-50 menit (mungkin dilanjutkan di sesi berikutnya) 

Persiapan dan perlengkapan: tidak ada 

Instruksi: Bagi para murid ke dalam kelompok kecil (3-4 orang). Bahas nuansa lagu 

tersebut bersama-sama (gembira, sendu, dsb). Ajak murid menerka latar belakang 

penulis lagu (usia, kepribadian). Diskusikan beberapa alasan penulis lagu menulis 

lagu tersebut. Lalu murid menulis cerita mengenai kisah hidup penulis sebelum ia 

menulis lagu tersebut. Beri kesempatan setiap kelompok saling bercerita dan 

membandingkan cerita masing-masing.  

 

Kegiatan 2: A Range of Questions 

Tujuan: membaca detil fakta; mengevaluasi, membuat inferensi, dan refleksi 

berdasarkan informasi di teks bacaan. 

Tingkat: madya ke atas 

Waktu: 30-40 menit 

Persiapan dan perlengkapan: Buat satu fotokopi lembar bacaan (lihat gambar 2). dan 

daftar pertanyaan untuk setiap murid yang terdiri dari: 

 (a) What is another name for the slack-key guitar? 

 (b) When and where was Kawika born? 

 (c) In what different ways does Kawika express his message? 

 (d) What other things do you think that Kawika might do in his daily life to  

     spread his message of aloha? 

 (e) What type of music do you listen to when you are faced with a challenge? 

 (f) Do you have an idea similar to the spirit of aloha in your culture? How are  

     aloha and the idea in your culture similar? How are they different? 

Instruksi: Beri murid waktu untuk membaca teks dan menjawab pertanyaan dalam 

kalimat lengkap. Ketika semua murid telah selesai, bagi mereka ke dalam kelompok 

kecil (2-3 orang) untuk membandingkan jawaban mereka. Bahas jawaban bersama-

sama dengan semua murid di kelas.  

 



 
 

Gambar 2. Teks bacaan A Range of Questions 

 

 

 



4. SIMPULAN 

 Mengingat besarnya potensi lagu sebagai alat pembelajaran bahasa dan beragamnya 

kegiatan yang dapat dilaksanakan di dalam kelas, pengajar perlu mengapresiasi penggunaan 

lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Berbagai penelitian dan artikel juga telah 

membuktikan bahwa lagu sebagai materi otentik dapat membuat kelas menjadi menarik dan 

menyenangkan, meningkatkan minat belajar murid, memberi pemajanan bahasa sehari-hari 

yang umumnya tidak ditampilkan dalam buku ajar, dan mengintegrasikan beberapa 

kemahiran bahasa sekaligus. Satu hal yang juga perlu diperhatikan pengajar adalah 

pembahasan aspek budaya ketika pengajar menggunakan lagu di dalam kelas. Seperti contoh 

kegiatan A Range of Questions yang dilakukan setelah murid menyimak lagu, murid dapat 

diminta mengkaitkan aspek budaya yang terkandung di dalam lagu tersebut dan 

membandingkannya dengan budaya mereka sendiri. Proses ini dapat mendorong murid untuk 

mempelajari budaya mereka sendiri di samping budaya asing sehingga proses pembelajaran 

antar budaya turut dapat terakomodasi melalui penggunaan lagu sebagai materi otentik.  
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