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Pendahuluan
Keberhasilan sebuah proses pembelajaran Bahasa Inggris dipengaruhi oleh berbagai
macam hal, mulai dari kompetensi guru, siswa, media pembelajaran hingga situasi kelas dan
masih banyak hal lain. Salah satu hal penentu keberhasilan pembelajaran Bahasa Inggris
adalah penggunaan media grafis serta program komputer. Francis M Dweyer
mengungkapkan bahwa siswa dapat belajar secara maksimal serta megungkapkan kembali
apa yang telah mereka pelajari dengan baik bila mereka belajar dengan metode mendengar
sekaligus melihat. Dengan alasan tersebut, penggunaan media audio serta visul sangatlah
dianjurkan dalam pembejajaran Bahasa Inggris.
Penggunaan program komputer untuk menunjang kelancaran serta meningkatkan
kualitas pembelajaran bukanlah hal yang baru bagi guru. Program komputer dalam hal ini
dapat digunakan untuk membentu guru dan siswa dalam pembelajaran listening serta
speaking. Namun demikian, belum semua guru menggunakan cara ini dalam kegiatan
pembelajaran di kelas. Keberadaan teknologi komputer beserta program-programnya pada
hakekatnya memberikan kesempatan guru untuk membuat kegiatan pembelajaran lebih
kreatif, inovatif, serta simple. Salah satu program komputer yang dapat dikatakan simple
namun memiliki manfaat yang besar adalah Adobe Audition 1.5. Versi ini merupakan versi
lama, namun fitur-fiturnya bias dikatakan cukup lengkap dan memadai, serta banyak
digunakan karena pada umumnya bukan merupakan program trial lagi. Adobe Captivate 3
ini kompatibel dengan Windows XP, namun terkadang bermasalah dengan Windows Vista
ataupun Windows 7. BerikuT ini beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan
Adobe Audition 1.5:
1. Pembuatan materi pembelajaran Listening
2. Pembuatan quiz harian Listening
3. Pembuatan tes Listening
Cara Instalasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik folder adobe audition _v1.5 2 kali
Klik keymaker.exe 2 kali, kemudian copy angka yang ada dalam kotak
Klik adobe audition 1.5.msi 2 kali
Klik next terus sampai diminta mengisi organization dan serial number
Isi organization dengan nama anda
Isi serial number dengan angka dari keymaker.exe/paste
Klik next terus sampai kemudian klik install
Klik next
Anda akan diminta merestart computer, klik yes

10. Setelah computer di restart, klik tampilan adobe audition di desktop anda 2 kali
11. Klik No , dan No
12. Klik edit view
13. Buka file yang ingin anda edit dengan cara klik di file----
 open ---
 file yang ingin
anda edit

Membuat materi ataupun tes listening dengan Adobe Audition 1.5
Setelah program ini terinstal di komputer anda, jika icon Adobe Audition 1.5 anda klik 2 kali,
akan muncul tampilan berikut pada layar.

Untuk dapat menggunakan program ini, kita harus memilih model Edit View dengan mengklik nya 1 kali. Setelak itu, tampilan pada layar akan berubah menjadi:

1. Sebelum membuat materi ataupun tes dengan program ini, kita harus terlebih
dahulu membuka halaman baru. Caranya adalah dengan meng-klik File kemudian
pilih New.

2. Tampilan pada layar anda selanjutnya adalah sebagai berikut. Pastikan area hitam
ada pada angka 44100 dan stereo, 16 bit. Selanjutnya klik OK.

3. Pada layar anda akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan tersebut
merupakan tampilan file kosong yang bisa digunakan untuk merekam ataupun
mengedit file.

MEREKAM DARI INTERNET DENGAN ADOBE AUDITION
1. Untuk dapat merekam dari internet dengan Adobe Audition, kita memerlukan kabel
dengan dua ujung stereo. Pastikan file audio di internet dapat di play (di dengarkan).

2. Masukkan salah satu kabel ke soket loud speaker dan ujung yang lain ke soket
microphone. Set microphone pada volume yang tidak terlalu besar. Pada layar
adobe audition yang masih kosong, klik record, kemudian play file audio yang ada di
internet.

3. Pada layar akan muncul tampilan sebagai berikut. Gelombang menunjukkan proses
perekaman sedang berlangsung. Bila file di internet sudah bisa di putar/play, tapi
belum bisa merekam, check pada bagian audio-option-properties.

MENGEDIT FILE AUDION DENGAN ADOBE AUDITION
Adobe audition 1.5 merupakan salah satu program komputer yang dapat diandalkan
untuk mengedit file audio baik berbentuk mp3 maupun wav.
1. Membuka file audio
Untuk dapat membuka file berbentuk audio dengan adobe audition 1.5, buka adobe
audition dengan cara meng-klik symbol adobe audition 1.5 dua kali. Setelah adobe
audition terbuka, buka file yang sudah ada di folder Adobe Audition v 1.5 dengan
meng-klik file – open kemudian pilih model.wma (file ini terdapat dalam folder
adobe audition v1.5).

2. Tampilan di layar komputer akan berbetuk seperti ini. Untuk dapat meng-copy,
mem-paste kan file, blok gelombang suara dengan cara klik 2 kali pada area yang
tidak ada gelombang suara sambil ditahan, kemudian geser kearah gelombang yang
ingin di kopi.

3. Misal anda ingin meng-copy soal nomor 3, maka blok kelompok gelombang nomor 3
seperti anda mem-blok tulisan pada MS. Word (satu kelompok gelombang dalam file
ini merupakan satu nomor) kemudian tekan CTRL C. Setelah itu paste-kan file tadi di
file yang baru dengan cara membuka file baru (CTRL N - OK)kemudian CTRL V
(paste). Untuk dapat mengecek suara, kursor dapat di letakkan di depan gelombang
suara, kemudian tekan play.

RECORD

PLAY
STOP

4. Selanjutnya, untuk dapat membuat file audio baru sesuai kreasi anda, ikuti langkahlangkah tersebut, yakni langkah yang mirip dengan operasi copy paste pada MSWord.. Selamat mencoba.

