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ABSTRAK

Pergeseran metode pembelajaran menulis dari Product approach menjadi process
approach mengajak para dosen menulis untuk melaksanakan penelitian menguji coba metode
baru tersebut.

Penelitian ini adalah tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan, merupakan
pengembangan dari penelitian sejenis yang dilakukan oleh Kurniady (2007) dalam upaya
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis tulisan-tulisan akademik (Academic
Writing)

Pada tahap inidilakukan penelitian deskriptif untuk mendapatkan exisiting condition
Mata Kuliah Academic Writing yaitu deskripsi terkini pelaksanaan perkuliahan. Deskripsi
yang dimaksud adalah seputar kurikulum dan perangkat perkuliahan seperti  silabus dan SAP,
prosedur perkuliahan, media dan sumber pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan,
bahan ajar, lembar kerja mahasiswa/handouts, dan teknik evaluasi yang dipakai untuk
mengukur kemampuan menulis akademik mahasiswa. Dalam penelitian tahap pertama ini
diungkap pula harapan-harapan mahasiswa dan dosen terhadap mata kuliah ini.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualtitatif . Data didapakan
dengan cara melaksanakan test, observasi dan wawancara dengan responden. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis dan  dideskripsikan secara mendalam.

Kata Kunci: Model, Pembelajaran, Kolaboratif, Portofolio, Academic Writing.
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BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1.1  Latar Belakang Masalah

Topik penelitian ini membahas ihwal pengembangan pendekatan pembelajaran

menulis karya ilmiah  (untuk selanjutnya disebut Academic Writing) secara kolaboratif

dengan menggunakan teknik penilaian  portofolio sebagai upaya untuk meningkatkan

keterampilan mahasiswa dalam menulis akademik yang diusulkan oleh Kurniady (2007).

Metode dan teknik pembelajaran ini pernah diteliti dan diimplementasikan oleh

peneliti di beberapa perguruan tinggi (PT) sejak tahun 2008. Setelah delapan tahun berjalan,

metode ini dianggap perlu untuk dikaji ulang sekaligus melaksanakan revitalisasi.

Diawali oleh keluhan para pendidik (guru dan dosen) juga para peneliti yang

mengidentifikasi  rendahnya tingkat literasi mahasiswa (Suherli:2007). Artinya, kualitas

menulis dan membaca mahasiswa di PT belum bisa memenuhi harapan.  Kualitas menulis

ilmiah dan tingkat keilmiahan tulisan     mahasiswa dikategorikan masih sangat rendah. Hal

tersebut tidak saja terjadi pada mahasiswa namun juga pada Fresh Graduate (Alwasilah:

2007) yang dikemudian hari mungkin akan menjadi ilmuwan.

Rendahnya tingkat literasi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan

bahasa pengantar yang digunakan dalam tulisan atau presentasi karya ilmiah mereka. Bahasa

pengantar yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia.

Rendahnya tingkat literasi mahasiswa yang dimaksud oleh Suherli dan Alwasilah di

atas dideskripsikan mulai dari struktur penulisan, penggunaan unsur-unsur kalimat,

penyusunan dan kesetangkupan paragraf, teknik mengutip, termasuk juga hal-hal yang

dianggap kecil, yaitu penggunaan tanda-tanda baca.

Bahasa Indosesia sebagai bahasa pengantar keilmuan telah diajarkan mulai tingkat

Sekolah Dasar (SD) sampai dengan   Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bahkan di PT.

Artinya, para mahasiswa telah mempelajari bahasa Indonesia minimal selama 12 sebelum

mereka  melanjutkan studi di PT. Sebelum masuk PT, mereka juga telah mendapatkan

pembelajaran menulis berbagai genre tulisan, termasuk tulisan-tulisan ilmiah. Kalau

mengamati bentang waktu yang dihabiskan dalam belajar bahasa Indonesia, seyogianya para

mahasiswa PT di Indonesia telah mahir menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai jenis

tulisan, termasuk tulisan-tulisan akademik.

Telah banyak metode dan teknik  pembelajaran menulis yang digunakan dan diteliti di

PT dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis, khususnya menulis jenis
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akademik. Namun demikian, metode-metode tersebut belum juga berhasil meningkatkan

keterampilan menulis akademik mahasiswa; oleh karena itu diperlukan penyempurnaan

berbagai metode dan teknik pembelajaran menulis akademik untuk menambah keterampilan

Academic Writing mahasiswa.

Pada hakekatnya semua mahasiswa di PT akan  meggunakan bahasa Indonesia dalam

situasi-situasi keilmiahan mereka. Oleh karena itu PT berkewajiban  melakukan pembinaan

dan pengembangan   secara konsisten. Pengembangan  dimaksud salah satunya  dengan cara

melakukan up-date terhadap tujuan-tujuan kurikuler serta memberikan pemahaman kepada

para dosen untuk selalu menggunakan  pendekatan atau metode pembelajaran yang selalu

diperbaharui dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Penelitian ini pada dasarnya berkisar pada pengembangan kemampuan menulis,

sehingga posisinya  berada pada studi pengajaran dan pembelajaran. Dalam studi ini

dicermati keterampilan yang harus dikembangkan dan urutan pembelajaran  dalam tautannya

dengan keterampilan dasar yang dimiliki, selanjutnya diaplikasikan dalam tindakan nyata.

Penelitian ini juga  difokuskan pada pengembangan  model pembelajaran menulis secara

kolaboratif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam Academic

Writing berdasarkan teori suatu model pendekatan dan metode pembelajaran.

Pengembangan metode pembelajaran menulis akademik ini diartikan sebagai penelitian

pengembangan yang diawali dengan studi pendahuluan. Kegiatan yang dilakukan dalam studi

pendahuluan  di antaranya adalah observasi terhadap pelaksanaan  pembelajaran menulis

yang diarahkan kepada Academic Writing yang sedang berjalan sesuai dengan usulan

Kurniady (2007).

Berdasarkan studi pendahuluan, dilakukan studi pengembangan model. Studi

pengembangan dilaksanakan  dalam bentuk uji coba penjajagan dalam  skala kecil terhadap

rancangan model, dilanjutkan dengan studi utama setelah model mendapatkan revisi. Uji

coba utama merupakan studi lanjutan dalam skala yang lebih besar setelah model tersebut

mendapat perbaikan-perbaikan.

Hasil uji coba utama  kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian yang sesungguhnya

(uji coba operasional) dalam bentuk eksperimen kuasi,  sehingga model tersebut dianggap

layak untuk digunakan sebagai model alternatif pembelajaran Academic Writing.

Berdasarkan  uraian di atas, maka penelitian  ini akan difokuskan kepada (1) Kajian

Kurikulum,  (2) Model pendekatan dan Metode Pembelajaran yang sedang berjalan, (3)

Aktivitas dosen dan mahasiswa, (4) Pendapat responden terhadap pelaksanaan pembelajaran

menulis akademik yang sedang berjalan (tahun I), (5) Merancang  pengembangan
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pembelajaran tulisan akademik/Academic Writing terhadap model pembelajaran (tahun II ),

(6) uji coba model pembelajaran yang dikembangkan dan (7) diseminasi hasil pengembangan

model pembelajaran(tahun III).

Model ini akan merupakan suatu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan

untuk meningkatkan keterampilan berbahasa ragam keilmuan, terutama ragam tulis karya

ilmiah . Model ini didasari pula oleh keterampilan berbahasa lainnya tanpa menghilangkan

tujuan-tujuan pembelajaran yang diamanatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang dapat diidentifikasi,

rumusan masalah dalam penelitian ini (tahun I) diuraikan dalam bentuk tiga

pertanyaanbnesar sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kondisi pelaksanaan perkuliahan Academic Writing sekarang sedang

dilaksanakan (existing Condition) ?

2. Pengembangan model pembelajaran menulis yang bagaimana yang dapat

diimplementasikan untuk  meningkatkan keterampilan Academic Writing mahasiswa ?

3. Bagaimana pengaruh/hasil pengembangan model pembelajaran menulis kolaboratif

dengan mengunakan teknik penilaian portofolio terhadap keterampilan menulis Academic

Writing Mahasiswa?

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Dalam studi ini dikembangkan model pembelajaran Academic Writing dilaksanakan

melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan menginterpretasi

data yang diperoleh, kemudian mengkontruksi model pengembangan. Kontruksi model

didasarkan atas hasil kajian empiris dan teoretis. Langkah selanjutnya adalah  pengembangan

dengan cara melakukan rekonstruksi terhadap model yang sedang berjalan.

Academic Writing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makalah jenis tinjauan

ilmiah sebagai salah satu bentuk tulisan untuk publikasi ilmiah. Pembatasan ruang lingkup

studi ini dilakukan dengan anggapan bahwa kemampuan menulis makalah tinjauan ilmiah

akan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk menyusun dan menulis karya ilmiah yang lain

seperti laporan penelitian, tugas akhir, ataupun skripsi.

Produk studi ini adalah konsep pengembangan  model pembelajaran Academic

Writing yang merupakan sarana bagi mahasiswa untuk berkreativitas dan beraktivitas dalam

kegiatan-kegiatan keilmiahan. Pada tahun pertama penelitian, data yang diperoleh dari
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produk ini berupa  fakta empiris implentasi perkuliahan Academic Writing yang sedang

berjalan (existing condition). Pada tahun II pengembangan model pembelajaran, dan pada

tahun III adalah uji coba hasil pengembangan dilanjutkan dengan diseminasi hasil penelitian.

1.4 Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, yakni model

pembelajaran Academic Writing yang memanfaatkankan metode kolaborasi dengan

menggunakan teknik penilaian  portofolio. Model pembelajaran ini dirancang sesuai dengan

kondisi PT yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Secara khusus tujuan yang

ingin dicapai melalui penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pelaksanaan perkuliahan Academic Writing

yang sedang dilaksanakan (existing Condition) (tahun I)

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengembangan model pembelajaran menulis yang

dapat diimplementasikan untuk  meningkatkan keterampilan Academic Writing

mahasiswa ? (tahun II)

3. Untuk mengetahui bagaimanakah  pengaruh/hasil pengembangan model pembelajaran

menulis kolaboratif dengan mengunakan teknik penilaian portofolio terhadap

keterampilan menulis Academic Writing Mahasiswa? (tahun III)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan merumuskan  makna-

makna baru tentang efektivitas metode menulis kolaboratif dengan menggunakan teknik

penilaian portofolioan  sebagai upaya pencapaian tujuan pengajaran Academic Writing

serta peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya-katrya ilmiah.      Di

dalam konteks pemikiran tersebut tersirat dua segi kegunaan penelitian ini ialah (1)

manfaat keilmuan atau teoretis dan (2) manfaat kepraktisan hasil penelitian.

a.  Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat menambah khasanah teori dalam

pembelajaran menulis, Skhususnya menulis jenis tulisan ilmiah. Selain itu, penelitian ini

juga dapat menambah wawasan para pemangku kepentingan, terutama guru dan dosen

pengajar pelajaran menulis. Wawasan yang akan diperoleh adalah seputar perkembangan

pendekatan dan metode  serta teknik pembelajaran menulis. Hasil penelitian pada

tahun pertama yaitu gambaran terkini (existing condition) implementasi perkuliahan,
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secara teoretis dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan model perkuliahan

Academic Writing. Gambaran terkini implementasi perkuliahan tersebut akan berupa

kurikulum secara umum, Silabi dan SAP perkuliahan, prosedur perkuliahan, perangkat

pembelajaran secara lengkap, termasuk di dalamnya worksheet atau handout perkuliahan,

media dan alat perkuliahan, peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan,

dan bentuk evaluasi perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tahun kedua dan ketiga secara praktis dapat digunakan

untuk meningkatkan keterampilan para pengajar pembelajaran menulis, terutama dalam

pembelajara menulis academic writing. Dengan meningkatnya keterampilan mengajar,

diharapkan dapat pula meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menulis tulisan-

tulisan ilmiah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Menulis Akademik

Menulis adalah suatu aktifitas menuangkan pesan, konsep, atau buah pikiran secara

tertulis yang ditujukan kepada orang lain agar dibaca sehingga pesan dan gagasan tersebut

dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang dimaksud. Menulis adalah segenap rangkaian

kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui

bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami (Kurniady: 2007). Tulisan ilmiah

(disebut juga Academic Writing) merupakan salah satu jenis tulisan yang berhubungan

dengan pemaparan suatu bidang keilmuan.

Paling tidak terdapat dua jenis Academic Writing yaitu (1) tulisan-tulisan ilmiah yang

disajikan atas dasar hasil penelitian, dan (2) tulisan-tulisan  ilmiah   disajikan tidak didahului

dengan penelitian tertentu, tetapi berupa tinjauan pustaka atau hasil pemikiran konseptual

(Kurniady 2007).  Penyajian Academic Writing baik melalui penelitian atau berupa tinjauan

pustaka disebut makalah. Dengan demikian, makalah merupakan  suatu karya tulis ilmiah

yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan kajian pustaka atau data di

lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah menyajikan masalah dengan melalui  proses

berpikir deduktif atau induktif.

Makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang

diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Makalah deduktif

merupakan makalah yang penulisannya didasarkan kepada kajian teoretis (pustaka) yang

relevan dengan masalah yang dibahas. Adapula makalah yang disajikan berdasarkan

gabungan cara berfikir induktif dan deduktif.  Makalah seperti ini disebut dengan makalah

campuran. Makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian

teoretis digabungkan dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Makalah biasanya dibuat untuk  suatu tugas tertentu atau menjadi persyaratan kelulusan

dalam suatu perkuliahan di PT.  Skripsi, Thesis, Disertasi adalah Academic Writing untuk

mendapatkan gelar tertentu.

Academic Writing yang disajikan tidak melalui penelitian disebut makalah tinjauan

ilmiah. Karya tulis yang termasuk kategori ini antara lain berupa makalah yang menelaah

suatu teori, konsep atau prinsip; mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau

fenomena tertentu, atau untuk menilai suatu produk.  Ciri yang paling membedakan antara

keduanya adalah pada makalah hasil penelitian harus ada bagian yang diberi sub judul
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“metode” dan “hasil”,  sedangkan dalam makalah jenis tinjauan ilmiah tidak ada bagian yang

diberi sub judul itu (Tanjung, 2007:148).

Dari sekian banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun Academic Writing

paling tidak ada dua aspek pokok yang harus mendapat perhatian yaitu karakteristik dan

struktur pembangun Academic Writing.

Aspek pokok yang pertama adalah karakteristik atau ciri-ciri  utama suatu tulisan

akademik. Secara garis besar karakteristik Academic Writing sama dengan karya-karya tulis

keilmuan yang lain  yaitu: objektif, tidak memihak,  berdasarkan fakta, sistematis, dan  logis

(Dwiloka, 2005:97).

Objektif : suatu karya tulis keilmuan mengungkapkan sesuatu secara apa adanya. Tidak

ada penambahan serta perubahan untuk keperluan pribadi. Kecermatan di dalam penyajian

fakta sangat penting karena berkaitan dengan informasi untuk fihak lain yang berkepentingan

dengan karya tulis tersebut.

Tidak memihak : Suatu karya tulis keilmuan disusun untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada dasarnya milik seluruh umat manusia. Dengan

demikian tidak selayaknya karya tulis keilmuan disusun untuk kepentingan suatu golongan

dengan mengabaikan karakteristik karya tulis keilmuan yang lainnya.

Berdasarkan Fakta : Karya tulis keilmuan harus disusun secara faktual, bukan rekayasa

yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Dalam penyajian fakta sebaiknya didukung

oleh data, konsep, dan teori yang dapat menjadikan karya tulis keilmuan tersebut lebih tinggi

derajat keilmiahannya.

Sistematis: Suatu karya tulis keilmuan disusun berdasarkan suatu mekanisme yang telah

ditentukan. Ada prosedur penulisan yang telah disepakati sehingga setiap penulis suatu karya

keilmuan suka atau tidak suka  harus mengikuti tata cara penulisan  tersebut.

Logis: ide yang diungkapkan harus benar, sesuai dengan fakta atau dapat diterima akal

sehat.  Maksudnya adalah kalimat, alinea, subbab, dan subsubbab disusun berdasarkan suatu

urutan yang konsisten. Urutan di sini meliputi urutan pengertian, klasifikasi, kronologis,

sebab-akibat, deduktif, induktif. Kelogisan menyajikan suatu masalah dalam karangan

diperlihatkan dengan cara mengikuti kerangka berpikir yang runtun dan bernalar.

Selain ciri-ciri di atas, Suherli (2002:43) melengkapi karaktristik Academic Writing,

dikatakannya bahwa fakta harus disajikan secara objektif, sistematis dan cermat. Judul,

permasalahan, atau peristilahan pada karya tulis keilmuan  memberikan  pemahaman dan

definisi yang dilakukan secara deskripsi, eksplikasi, analisis, ilustrasi, perbandingan,

eliminasi, dan etimologis.  Penguraian masalah dalam karya tulis keilmuan disajikan secara
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abstrak, bernalar, objektif, dan konseptual. Dalam karangan ilmiah harus digunakan teori-

teori yang relevan untuk memecahkan masalah secara faktual dan spesifik. Pembahasan dan

pemecahan masalah yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dapat

diungkapkan baik secara induktif maupun deduktif. Sebagai pelengkap dari sejumlah

karakteristik yang telah dijelaskan di atas, seorang penulis Academic Writing seyogyanya

memperhatikan dan memperlihatkan orisinalitas karya tulisnya.

Aspek pokok  kedua yang perlu mendapat perhatian adalah struktur pembangun

Academic Writing jenis tinjauan ilmiah. Struktur atau disebut juga susunan suatu Academic

Writing sekurang-kurangnya harus terdiri dari unsur judul, nama penulis,  pendahuluan, isi

atau bagian inti, penutup dan daftar pustaka. Berikut ini penjelasan struktur pembangun

Academic Writing jenis tinjauan ilmiah, dirangkum dari Suherli, (2002) dan Tanjung, (2007).

Judul: Judul berfungsi sebagai label yang mencerminkan secara tepat inti isi yang

terkandung dalam makalah tinjauan ilmiah. Oleh karena itu, pemilihan kata yang dipakai

dalam judul makalah hendaknya dilakukan secara cermat. Di samping aspek ketepatannya,

pemilihan kata untuk judul perlu juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya tarik

judul bagi pembaca. Jumlah kata sebaiknya 5 – 15 suku kata (Dwiloka, 2005:94). Judul

dalam makalah jenis tinjauan ilmiah hendaknya mencerminkan dengan tepat masalah yang

dibahas. Pilihan kata-kata harus tepat, mengandung unsur-unsur masalah, jelas, dan memiliki

daya tarik yang cukup kuat bagi pembaca. Salah satu ciri judul yang menarik adalah

membuat calon pembaca penasaran dan ingin membaca karya tulis itu. Hal ini penting,

karena makalah jenis tinjauan ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana

diskusi, argumentasi, analisis dan sintetis pendapat-pendapat para ahli atau pemerhati suatu

bidang keilmuan.

Nama penulis: nama penulis ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar profesional

lain. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kesan junioritas-senioritas, superioritas-

inferioritas, dan wibawa penulis. Jika dikehendaki gelar kebangsaan atau keagamaan boleh

disertakan. Identitas penulis ditulis sebagai catatan kaki di halaman petama atau di halaman

belakang setelah daftar pustaka. Apabila penulis lebih dari dua  orang, terdapat dua cara

penulisan. Pertama semua penulis dicantumkan. Kedua yang dicantumkan hanya penulis

utama saja, disertai tambahan  dkk (dan kawan kawan). Nama penulis lain ditulis di catatan

kaki atau di tempat lain apabila catatan kaki tidak mencukupi.

Pendahuluan: di bagian ini diuraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca dan

memberikan acuan (konteks) bagi permasalahan yang akan dibahas. Bagian pendahuluan ini
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hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat (1-2 paragraf) tentang hal-hal pokok yang akan

dibahas dan tujuan pembahasan.

Bagian inti: Bagian inti atau isi karya tulis keilmuan sangat bervariasi, lazimnya berisi

kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis

mengenai masalah yang sedang dibicarakan. Banyaknya subbagian tidak ditentukan,

tergantung kepada kecukupan kebutuhan penulisan dalam menyampaikan pikiran-pikiran. Di

dalam bagian inti ini biasanya disampaikan kupasan-kupasan argumentatif, analitik dan kritis

dengan sistematika yang runtut dan logis. Sejauh mungkin juga berciri komparatif dan

menjauhi sifat instruktif. Bagian yang paling vital dalam makalah tinjauan ilmiah adalah

posisi atau pendirian penulis terhadap materi yang sedang dibahasnya. Walaupun demikian,

pendirian tersebut sebaiknya disertai oleh beberapa kutipan yang mendukung yang dapat

memperkuat posisi penulis.

Penutup: penutup biasanya diisi dengan simpulan atau penegasan pendirian penulis atas

masalah yang dibahas pada bagian sebelumnya. Banyak penulis yang menampilkan segala

yang dibahas di bagian terdahulu, secara ringkas. Sebagian penulis menyertakan saran-saran

atau pendirian alternatif. Jika memang dianggap tepat, bagian terakhir ini dapat disajikan

dalam sub bagian tersendiri. Pada dasarnya bagian penutup adalah mengakhiri diskusi dengan

suatu pendirian atau menyodorkan beberapa alternatif penyelesaian masalah.

Daftar pustaka: daftar pustaka ialah daftar rujukan yang merupakan sumber kutipan,

acuan atau sumber yang relevan dengan pokok pembahasan karya tulis keilmuan. Penulisan

daftar pustaka atau bibliografi harus baku: alfabetis, dimulai dengan nama belakangnya saja,

tanpa gelar, tahun penerbitan,  judul buku dicetak miring, judul artikel diberi tanda petik,

mencantumkan nama kota, nama penerbit. Daftar pustaka harus lengkapdan sesuai dengan

rujukan yang disajikan dalam batang tubuh makalah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam

daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam batang tubuh makalah. Semua rujukan  yang

disebutkan dalam batang tubuh makalah juga harus disajikan dalam daftar rujukan.

Ada beberapa cara penulisan bibliografi yang berlaku di dunia ini, Pilih cara yang paling

disukai. Yang penting adalah penggunaan secara konsisiten.

Dari kelima unsur struktur pembanguan  makalah jenis tinjauan ilmiah, tiga di antaranya

yaitu pendahuluan, bagian inti dan penutup merupakan bagian utama yang tidak dapat

dipisahkan. Perbandingan dari setiap bagian itu selalu dalam bentuk yang harmonis

antarbagian, sehingga menunjukkan suatu karya tulis yang serasi. Berdasarkan hal tersebut

perbandingan struktur gramatika pembangun ilmiah jika ditinjau  berdasarkan unsur alinea,
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kalimat, atau kata akan didapat dua klasifikasi. Klasifikasi ini sebetulnya menunjukkan

kesejajaran jumlah perbandingan antarbagian.

Jika karya tulis keilmuan  tersebut ditinjau dari unsur alineanya, maka perbandingan

susunannya adalah pendahuluan 16 %, bagian inti 72 %, dan penutup 12 %. Jika karya tulis

keilmujan tersebut ditinjau berdasarkan unsur kata atau kalimat yang secara keseluruhan

membentuk karya tulis tersebut, susunan perbandingannya ialah pendahuluan 15 %,   bagian

inti 75 %, dan penutup 10 % (Suherli, 2002:48).

Dari kelima unsur sturktur pembangun makalah jenis tinjauan ilmiah terdapat unsur-

unsur pelengkap yaitu bisa berupa gambar, grafik atau tabel yang kadang-kadang digunakan

oleh penulis untuk  melengkapi pembahasan atau pemeriannya.

Berdasarkan diskusi di atas, Suherli (2002) mengusulkan dua aspek kemampuan mahasiswa

yang harus dicermati dan diukur pada  suatu tulisan akademik. Pertama aspek pemahaman mahasiswa

terhadap tulisan akademik, kedua yaitu profil tulisan akademiknya, maksudnya adalah kemampuan

mahasiswa dalam menyusun tulisan akademik.

Aspek-aspek yang harus dicermati atas pemahaman mahasiswa terhadap tulisan akademik

adalah: Pertama, kemampuan menggunakan ciri-ciri makalah jenis tinjauan ilmiah meliputi

unsur (a) penyajian fakta, (b) penyajian definisi atau pegertian tentang judul atau

permasalahan,  (c) penguraian, pembahasan dan pemecahan masalah, (d) penerapan teori

yang relevan dengan permasalahan. Kedua aspek kemampuan  menerapkan struktur anatomi

dalam tulisan akademik, yang meliputi meliputi unsur (a) penulisan judul, (b) penyantuman

nama dan identitas penulis, (c) pembagian makalah: pendahuluan, isi dan penutup makalah

(d) penggunaan rujukan/referensi, dan (e) penggunaan daftar pustaka. Ketiga aspek

kemampuan menggunakan gramatika dalam makalah yang meliputi unsur (a) penggunaan

huruf-huruf kapital, ejaan, tanda baca dan istilah, (b) ketepatan  menggunakan diksi, dan

bentukan kata, (c) penggunaan kalimat efektif, (d) penyusunan paragraf yang kohesif dan

koheren. Keempat Orisinalitas karangan dan Penalaran. Untuk selanjutnya, aspek-aspek yang

berhubungan dengan kemampuan mahasiswa dalam menyusun tulisan akademik juga

sekaligus menggambarkan  aspek kadar keilmiahan tulisan yang meliputi unsur-unsur: (a) isi

tulisan, (b) organisasi tulisan, (c) penguasaan kosakata dan istilah, (d) pengembangan bahasa

keilmiahan, dan (e) kemampuan mekanik penulisan tulisan akademik. Unsur-unsur yang

terdapat dalam setiap aspek kemudian diberikan bobot kualitas  atau sebutan kualitas melalui

rubrik penilaian dengan format yang didesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai ilustrasi berikut

ini disajikan bagan aspek beserta unsur yang harus dicermati dalam suatu tulisan akademik.
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Tabel 2.1
Aspek-aspek dan Unsur Tulisan Akademik

No Aspek
Keterampilan

Unsur-unsur Keterampilan

1. Kemampuan
Menyusun
Karakteristik
tulisan Akademik

a. Penyajian fakta
b.Penyajian definisi atau pegertian tentang judul atau

permasalahan
c.Penguraian dan pembahasan masalah
d.Penerapan teori yang relevan dengan permasalahan,

pemecahan masalah
2. Kemampuan

menerapkan
struktur
anatomi dalam
tulisan akademik

a.Penulisan judul
b.Penyantuman nama dan identitas penulis
c.Pembagian makalah: pendahuluan, isi dan penutup makalah
d.Penggunaan rujukan atau referensi
e.Penggunaan daftar   pustaka

3.
Kemampuan
menggunakan
gramatika dalam
tulisan akademik

a.Penggunaan huruf-huruf kapital, ejaan, tanda baca dan istilah
b.Ketepatan  menggunakan diksi, dan bentukan kata
c.Penggunaan kalimat efektif
d.Penyusunan paragraf yang kohesif dan koheren

4.
Orisinalitas
karangan dan
Penalaran

a. Keaslian argumentasi
b. Kelogisan penyampaian argumentasi

5. Kadar keilmiahan
Tulisan akademik

a.Penguasaan isi tulisan
b.Organisasi tulisan
c.Penguasaan kosakata dan istilah
d.Penggembangan bahasa  keilmuan

e.Kemampuan mekanik penulisan

2.2 Pembelajaran Academic Writing secara Kolaboratif

Model pembelajaran menulis kolaborasi merupakan suatu rancangan atau prosedur

yang digunakan untuk mengatur materi pembelajaran  dan memberi petunjuk kepada

pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran ini relatif baru, yakni

sebagai bentuk inovasi yang menggabungkan pendekatan pembelajaran kolaborasi dengan

konsep penilaian portofolio. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa

dalam menulis makalah-makalah ilmiah.

Pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan konsep pendekatan pembelajaran

yang diusulkan oleh dan Gokhale (1995),  serta konsep penilaian portofolio sebagaimana

diungkapkan dan dijelaskan  oleh  Klenowski (2002), dan (Gipayana (2002).

Prinsip dasar model rancangan pembelajaran ini menggunakan pola interaksi

kerjasama kelompok kecil yang didesain untuk memfasilitasi penyelesaian tujuan bersama

(Gokhale:1995). Pembelajaran kolaborasi merupakan suatu aktivitas yang membantu
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mengarahkan pembelajar  untuk belajar secara aktif, yaitu dengan cara memberikan tugas

kepada mereka guna menyelesaikan pekerjaan bersama dalam kelompok-kelompok kecil.

“The concept of collaborative learning, the grouping and pairing of students for the purpose
of achieving an academic goal. The term "collaborative learning" refers to an instruction
method in which students at various performance levels work together in small groups
toward a common goal” (Gokhale 2005).

Dalam kelas kolaboratif, para pembelajar dalam kelompoknya untuk selanjutnya wajib
mempresentasikan atau melaporkan hasil kegiatan mereka untuk seluruh kelas.
“In a collaborative classroom, students work in small groups on a task designed by the
teacher. Each group reports its results to the whole class while the teacher mediates
differences and highlights important features of the task” (Gokhale 2005).

Model pembelajaran Academic Writing secara kolaboratif menggunakan pendekatan

proses (process approach). Dalam pendekatan ini para pembelajar dilibatkan dalam suatu

kegiatan menulis melalui cyclical method, dengan demikian pembelajar akan merasakan

proses kreatif menulis yang lebih nyata. Sejalan dengan penggunaan pendekatan proses

dalam pembelajaran menulis, Risinger (1987) memberikan langkah-langkah umum dan

prosedur penulisan yang biasa dilakukan oleh para penulis yang sukses yaitu dengan multiple

drafting yang di dalamnya berisi prewriting stage (tahap pramenulis), drafting or actual

writing stage (tahap penulisan konsep), revising stage (tahap revisi), editing stage (tahap

pengeditan), dan publishing or presentation stage (tahap penerbitan atau presentasi).

Cyclical method akan memberikan kesempatan kepada pengajar dan juga pembelajar

untuk melihat perkembangan kemampuan pembelajar secara simultan. Konsep-konsep atau

draf makalah yang ditulis para pembelajar sebaiknya diarsipkan. Arsip tersebut akan

merupakan bukti nyata kemampuan pembelajar setelah mereka menerima pembelajaran yang

menggunakan model pembelajaran ini.

2.3 Pemanfaatan Portofolio sebagai Alat Penilaian dalam Pembelajaran Academic

Writing

Portofolio adalah kumpulan pekerjaan yang di dalamnya terkandung beragam

dokumen pencapaian seseorang, seperti bukti otentik tugas-tugas yang dikerjakan, penilaian

kecakapan, atau contoh-contoh pekerjaan lainnya. Sebuah portofolio mendokumentasikan

pencapaian pekerjaan seseorang dalam  suatu periode waktu. Pekerjaan tersebut sengaja

dikumpulkan untuk menggambarkan atau memperlihatkan suatu hasil pencapaian belajar

untuk tujuan tertentu. Hal senada disampaikan oleh  Klenowski (2002:26): “A portofolio is a

collection of work  that can include a diverse record of an individual’s achievements, such as
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result from authentic tasks ....... A portofolio  documents achievements over an extended

periode of time”.

Secara konseptual, portofolio seringkali disandingkan dengan konsep lain, baik

sebagai teknik penilaian (portfolio based assessment) yaitu untuk melihat, membandingkan

dan mengamati perkembangan pembelajar, ataupun sebagai model atau teknik pembelajaran

(portfolio based learning), yang digunakan untuk menjaga catatan-catatan proses

perkembangan dan perbaikan kemajuan pembelajar (Gipayana, 2002:55).

Dalam pembelajaran Academic Writing, portofolio dapat digunakan sebagai alat

penilaian, karena potofolio merupakan collection of learning experience. Dengan demikian,

porofolio dapat digunakan untuk memonitor perkembangan kemajuan pembelajar secara

simultan, sebagai alat evaluasi, atau sebagai sarana untuk melakukan penelaahan, refleksi dan

penyusunan target (target setting) serta pelaksanaan suatu rencana pekerjaan yang telah

ditetapkan bersama (kurniady 2007). Portofolio dapat digunakan pula untuk mengidentifikasi

dan melihat perkembangan kemampuan pembelajar, dapat digunakan untuk merancang

tujuan pembelajaran selanjutnya secara realistis (Gipayana, 2002:55).

Portofolio merupakan deskripsi kekuatan, dan kelengkapan suatu pembelajaran yang

di dalamnya melibatkan dokumen-dokumen dan materi pembelajaran sebagai bukti otentik

kualitas keterampilan seorang pengajar dan pembelajar. Portofolio selain sangat bermanfaat

dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman pembelajar serta

memberikan gambaran mengenai sikap dan minatnya terhadap pelajaran yang diberikan, juga

dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh dari proses pembelajaran

tersebut  (Stiggins,1994 : 20).
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BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, yakni model

pembelajaran menulis Academic Writing secara kolaboratif dengan teknik penilaian

portofolio yang dirancang sesuai dengan kondisi yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan PT

sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah mahasiswa.  Secara khusus

tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

Pada tahun pertama tujuan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimanakah

kondisi pelaksanaan perkuliahan Academic Writing sekarang sedang dilaksanakan (existing

Condition). Secara lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui  bentuk kurikulum

perkuliahan Academic Writing yang sedang berlangsung sekarang.

a. Untuk mengetahui bagaimana Silabus dan SAP nya.

b. Untuk mengetahui bagaimana desain dan prosedur perkuliahan Academic Writing yang

sedang berlangsung sekarang.

c. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan tersebut.

d. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas dosen dalam melaksanakan perkuliahan.

e. Untuk mengetahui bagaimana perangkat pembelajaran yang digunakan dalam

implementasi perkuliahan sekarang.

Pada tahun  II  penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengembangan model

pembelajaran menulis  yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan keterampilan

Academic Writing mahasiswa. Secara lebih khusus, penelitian tahun II ditujukan dalam

upaya:

a. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan kurikulum pembelajaran menulis

kolaboratif dengan mengunakan teknik penilaian portofolio sebagai upaya

meningkatkan Academic Writing Mahasiswa.

b. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan Silabus dan SAP nya.

c. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan prosedur pembelajaran menulis

kolaboratif dengan mengunakan teknik penilaian portofolio sebagai upaya

meningkatkan Academic Writing Mahasiswa.

d. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan materi ajarnya.

e. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan Worksheet nya

f. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan media dan sumber pembelajarannya.
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g. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan sistem evaluasi dan penilaiannya.

h. Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya peran dosen dan mahasiswa dalam

pelaksanaan perkuliahan.

i. Untuk mengetahui bagaimana bentuk akhir pengembangan model pembelajaran

tersebut.

Pada tahun III penelitian ini difokuskan untuk mengetahui hasil uji coba model

pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh/hasil

pengembangan model pembelajaran menulis kolaboratif dengan mengunakan teknik

penilaian portofolio terhadap keteramilan menulis Academic Writing mahasiswa.

Selanjutnya, secara lebih khusus penelitian tahun III ditujukan:

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kurikulum pembelajaran menulis kolaboratif

dengan mengunakan teknik  penilaian portofolio sebagai upaya meningkatkan

Academic Writing mahasiswa yang telah dikembangkan.

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Silabus dan SAP yang telah dikembangkan.

c. Untuk mengetahui  prosedur pembelajaran menulis kolaboratif dengan mengunakan

teknik penilaian portofolio sebagai upaya meningkatkan Academic Writing mahasiswa

yang telah    dikembangkan.

d. Untuk mengetahui bentuk materi ajar yang telah dikembangkan.

e. Untuk mengetahui  bentuk Worksheet yang telah dikembangkan.

f. Untuk mengetahui bentuk  media dan sumber pembelajaran yang telah dikembangkan.

g. Untuk mengetahui  bentuk sistem evaluasi dan penilaian yang telah dikembangkan.

h. Untuk mengetahui  peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan yang

telah dikembangkan.

i. Untuk mengetahui  bentuk akhir pengembangan model pembelajaran tersebut.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan merumuskan  makna-makna baru

tentang efektivitas metode menulis kolaboratif dengan menggunakan teknik penilaian portofolio

sebagai upaya pencapaian tujuan pengajaran Academic Writing serta peningkatan kemampuan

mahasiswa dalam menulis karya-karya ilmiah.      Di dalam konteks pemikiran tersebut tersirat dua

segi kegunaan penelitian ini ialah (1) manfaat keilmuan atau teoretis dan (2) manfaat kepraktisan hasil

penelitian. Seperti telah dijelaskan secara ringkas terdahulu, secara teoretis penelitian ini bermanfaat

dalam menambah dan memperkaya teori-teori pembelajaran menulis, sementara manfaat praktisnya
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adalah yang berhubungan dengan peningkatan keterampilan kegiatan belajar dan pembelajaran

menulis, terutama mepembelajaran menulis Academic Writing,

a.  Manfaat Teoretis

Rumusan-rumusan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam

implementasi pengajaran Academic Writing. Setidak-tidaknya dapat mengungkapkan validitas  teori-

teori yang menjadi landasan  dalam pemberlakuan  model pembelajaran yang telah dikembangkan,

terlebih bila dikaitkan dengan bukti-bukti  empiris  yang diperoleh.  Hasil penelitian ini akan

bermanfaat pula untuk mendorong pengembangan metode pengajaran Academic Writing terutama

dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Efektivitas

pendekatan dan metode  pengajaran dalam penelitian ini dapat diangkat sebagai konsep-konsep yang

solid untuk megembangkan potensi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan Academic Writing.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat tidak hanya bagi para dosen pengampu matakuliah Academic

Writing di PT,  tetapi juga bagi mahasiswa peserta perkuliahan  dalam upaya meningkatkan kualitas

kemampuan menulis akademiknya.  Bagi para pakar dan peminat pengajaran bahasa, hasil penelitian

ini dapat merupakan salah satu masukan dalam pengajaran bahasa terutama dalam pembelajaran

menulis. Bagi para pengambil kebijakan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan

dalam merancang kurikulum, khususnya bagi mata kuliah yang berhubungan dengan keterampilan

menulis.

Melalui penelitian ini diungkapkan efektivitas model pengajaran menulis yang menggunakan

pendekatan kolaborasi dengan menggunakan teknik penilaian portofolio yang diaplikasikan pada

perkuliahan Academic Writing serta peningkatan keterampilan mahasiswa dalam menulis  karya

ilmiah.

Dari kajian ini, mereka yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran dapat lebih

merasakan  pendekatan yang lebih efektif yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran

Academic Writing. Para dosen, para pakar dan pemerhati pengajaran bahasa dapat

menggunakan hasil penelitian ini sebagai alternatif acuan dalam upaya meningkatkan kualitas

pengajaran Academic Writing.  Penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan rasa

kebersamaan antara dosen dan peserta perkuliahan  dalam konteks penigkatan pengajaran

karya tulis ilmiah.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas langkah-langkah penelitian untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran Academic Writing. Untuk mendapatkan

gambaran yang utuh, metode penelitian yang digunakan pada  tahap 1 – 3 (tahun 1 -3) dapat

digambarkan sebagai berikut. (a) pendekatan dan desain penelitian, (b) prosedur     penelitian,

(c) responden, (d) lokasi dan waktu penelitian, (d) instrumen pengumpulan  data dan (e)

teknik analisis data serta tahap-tahap pelaksanaannya.

4.1  Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui kajian Research and Development (R&D) yang

ditawarkan oleh Borg dan Gall (1979).    Penelitian R&D merupakan proses yang digunakan

untuk mengembangkan dan sekaligus menguji produk-produk pendidikan, salah satunya

adalah model pembelajaran. Penelitian ini dilakasnakan melalui dua tahapan, yaitu kajian

deskriptif kualitatif (tahun I) dan kajian eksperimental (tahun II).

Kajian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan data tentang profil dosen

dan mahasiswa, pendekatan pembelajaran menulis karya ilmiah yang digunakan, dan

pelaksanaan perkuliahan sedang yang berlangsung (existing condition).

Penelitian (tahun I)  bertujuan untuk memerikan dan menyajikan suatu fenomena

tertentu yaitu  proses pembelajaran Academic Writing jenis tinjauan ilmiah yang

menggunakan pendekatan kolaborasi dengan teknik penilaian  portofolio.  Proses

Pembelajaran harus dideskripsikan secara dalam dan mendetail. Hal tersebut membutuhkan

teknik penelitian deskriptif seperti dikatakan oleh Meriam (1988:7): “descriptive research

undertaken when description  and explanation are sought………… descritive research  is to

examine  and present  a detail  account of event or phenomena”.

Penelitian eksperimental (tahun II)  dilaksanakan manakala konsep model

pembelajaran yang dikembangkan  diujicobakan pada suatu situasi pembelajaran yang nyata.

Karena studi ini bersifat Research and Development, maka pada penelitian ini juga akan

menggunakan metode siklus. Hasil uji coba akan mendapatkan pengembangan dan

penyempurnaan dengan cara direvisi, kemudian diberlakukan lagi pada putaran berikutnya

sehingga berhasil mendapatkan suatu model pembelajaran  sesuai dengan yang diharapkan.

Pemberlakuan dilaksanakan secara berulang sampai peneliti memperoleh keyakinan bahwa

model pembelajaran sudah mencapai kesempurnaan. Untuk selanjutnya model pembelajaran
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ini diuji efektifitasnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini

digunakan dengan cara mengonversikan sebutan-sebutan kualitas hasil pembelajaran menjadi

bentuk skor atau angka. Angka atau skor-skor tersebut kemudian  diuji dengan menggunakan

uji perbedaan rata-rata dengan pengujuan signifikansinya dengan uji t. Pengujian ini juga

memanfaatkan perangkat program SPSS PC versi terbaru sebagai alat bantu memverifikasi

perhitungan yang telah dilakukan secara manual.

4.2  Prosedur dan Langkah-langkah Penelitian

Berkenaan dengan  kajian yang digunakan dalam penelitian ini,  prosedur dan langkah-

langkah yang digunakan dalam melaksanakan penelitian merujuk kepada langkah-langkah

yang ditawarkan Borg dan Gall (1979:772) yang menyatakan bahwa “R&D is a process

used to develop and validate educational products.” Berdasarkan definisi tersebut, penelitian

ini bertumpu pada upaya memproduksi dan memvalidasi suatu model pendidikan, yakni

model pembelajaran menulis kolaborasi dengan teknik penilaian portofolio portofolio dalam

upaya meningkatkan Academic Writing mahasiswa. Wujudnya dapat berupa tujuan belajar,

metode, kurikulum, dan evaluasi, baik perangkat keras maupun lunak, baik cara maupun

prosedurnya.   Dengan kata lain, tujuan akhir R&D pendidikan adalah lahirnya produk baru

atau perbaikan terhadap produk yang sudah ada. Tujuannya agar hasil pendidikan menjadi

lebih efektif dan lebih efisien, atau lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Dalam melaksanakan penelitian pengembangan, Borg dan Gall mengusulkan 10

langkah prosedur  penelitian yang harus ditempuh, yaitu: (1) Penelitian dan pengumpulan

informasi, yang di dalamnya membahas tentang review literatur, observasi kelas, dan

persiapan laporan mengenai kebutuhan pengembangan. (2) Merencanakan prototipe

komponen yang akan dikembangkan termasuk di dalamnya mendefinisikan keterampilan,

menetapkan tujuan, menentukan urutan pembelajaran, dan uji kemungkinan dalam sekala

kecil. (3) Mengembangkan prototipe (model awal) dalam  bentuk produk pendahuluan

(preliminary form of product), termasuk di dalamnya prosedur pembelajaran,  materi belajar,

buku-buku yang digunakan, dan alat evaluasi. (4) Uji coba pendahuluan, terhadap model

(awal) yang dikembangkan. Uji coba pendahuluan ini melibatkan satu sampai tiga institusi

pendidikan, menyertakan 6-12 subjek. Dalam kesempatan ini dilakukan analisis data

berdasarkan angket, hasil wawancara, dan observasi sebagai bahan untuk menyempurnakan

model awal. (5) Revisi terhadap prototipe model pembelajaran yang didasarkan atas hasil

hasil uji coba pendahuluan. (6) Uji coba utama (lapangan) yang melibatkan 5 - 10 institusi

pendidikan dengan menyertakan 30 – 100 subjek. Data kuantitatif berupa pretest dan posttest
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dikumpulkan dan hasilnya dievaluasi sesuai dengan  tujuan penelitian ini. (7) Revisi produk

operasional, dilakukan berdasarkan hasil pemberlakuan utama. (8) Uji coba operasional,

yang melibatkan lebih banyak institusi pendidikan. Pada langkah ini dikumpulkan data

angket, observasi, dan hasil wawancara untuk kemudian dianalisis. (9) Revisi produk

terakhir berdasarkan hasil Uji coba operasional. (10) Diseminasi dan sosialisasi model

pembelajaran kepada pihak-pihak yang terkait dengan cara seminar atau cara-cara lainnya.

Dari sepuluh langkah penelitian yang diusulkan. Untuk kepentingan penelitian tahun I,

peneliti hanya menggunakan langkah 1 - 3. Mengacu kepada prosedur penelitian yang

disarankan oleh Borg & Gall, maka perosedur penelitian model pembelajaran menulis

kolaborasi dengan menggunakan teknik penilaian portofolio dapat digambarkan dalam bagan

seperti berikut ini.

Gambar 1
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Terdapat beberapa kegiatan dalam studi pendahuluan, di antaranya yaitu (1) melakukan

sosialisasi kepada pimpinan fakultas bahwa akan dilaksanakan kegiatan penelitian sekaligus

mencari data kebijakan-kebijakan pimpinan tentang pentingnya Academic Writing yang

berada di dalam naungan  fakultas dan program studi masing-masing. (2) Menelaah

kurikulum, termasuk di dalamnya menelaah silabi dan SAP yang berhubungan dengan

kegiatan penelitian. (3) Mencari gambaran profil dosen dan mahasiswa, (3) mengobservasi

kegiatan perkuliahan   , (4) Mewawancara dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan

kebutuhan perangkat keras ataupun perangkat lunak (need analysis) dalam pelaksanaan mata

kuliah Academic Writing. need analysis yaitu analisis kebutuhan mahasiswa terhadap

perkuliahan Academic Writing. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa berupa harapan ataupun

saran-saran yang diberikan mengenai pelaksanaan perkuliahan.  Karena itu, sumber data yang

diperlukan adalah mahasiswa dan dosen.

Kegiatan observasi perkuliahan dimaksudkan untuk mengetahui exsisting conditions

perkuliahan Academic Writing. Dalam kegiatan observasi perkuliahan, peneliti mengamati

dengan seksama kegiatan pembelajaran.  Data yang didapat kemudian dianalisis dan diolah

sehingga dapat menghasilkan profil kegiatan perkuliahan berupa prosedur pembelajaran,

perangkat dan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, aktivitas mahasiswa beserta

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen pengajar, dan hal lain yang berhubungan

dengan pembelajaran Academic Writing.

Kegiatan sekanjutnya adalah merumuskan pengembangan model pembelajaran secara

konseptual. Pada tahapan ini, model tersebut dinamakan model konseptual  pembelajaran

menulis kolaboratif dengan teknik penilaian portofolio.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam fase perumusan pengembangan model konseptual

di antaranya  adalah merumuskan pengembangan: (1) tujuan perkuliahan, (2) materi

perkuliahan, (3) indikator pencapaian perkuliahan, (3) prosedur kegiatan perkuliahan, (4)

media dan sumber perkuliahan, (5) evaluasi/pengukuran kemampuan hasil perkuliahan, dan

(6) peran dosen dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan.

Berdasarkan pengembangan model konseptual, dibuat prototipe model pembelajaran.

Unsur-unsur yang dirumuskan dihimpun dalam SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dilengkapi

dengan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan pula.  Prototipe yang dimaksud

adalah model awal pembelajaran menulis secara kolaborasi dengan memanfaatkan teknik

penilaian  portofolio yang diterapkan  pada perkuliahan Academic Writing.
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Model awal untuk selanjutnya disempurnakan dengan cara melaksanakan Forum

Grup Diskusi (FGD) yang dihadiri oleh dosen-dosen dan pakar pembelajaran menulis. Hasil

FGD  kemudian disebut prototipe hasil revisi yang akan diujicobakan pada penelitian

berikutnya (tahun II).

4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diinginkan dikumpukan melalui beberapa jenis instrument; yaitu  angket,

wawancara, alat ukur kemampuan menulis makalah,  observasi kelas, catatan lapangan, tes

dan studi dokumen. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen-instrumen yang

dimaksud terlebih dahulu diujicobakan pada situasi dan kondisi yang diperkirakan sama

dengan situasi yang sebenarnya dalam penelitian.

Instrumen utama untuk menghimpun data dalam penelitian ini adalah diri peneliti

sendiri. Sebagai seorang ‘instrumen’, peneliti berupaya untuk menggali data penelitian

selengkap dan seakurat mungkin, sehingga instrumen ini juga dapat berfungsi untuk

melengkapi data atau sebagai cross check atas data yang diperoleh melalui instrumen yang

lain.  Peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan grounded research dengan cara

mengkaji secara kritis kejadian-kejadian atau fenomena dari dasar, disesuaikan dengan sifat

kerja penelitian kualitatif yaitu induktif, yang menuntut  terjun langsung ke lapangan guna

mendapatkan thick description atas data yang dihimpun. Berikut ini adalah instrumen-

instrumen yang  digunakan dalam penelitian.

1. Angket

Ada tiga macam angket yang digunakan dalam penelitian ini (angket terlampir), pertama

adalah angket pada tahap studi pendahuluan  diberikan kepada mahasiswa yang telah

mendapatkan perkuliahan Academic Writing, angket ke dua dan ke tiga diberikan pada saat

studi pengembangan. Data yang diharapkan dari angket-angket ini adalah respon mahasiswa

dan dosen tentang keberadaan dan harapan-harapan mereka terhadap Academic Writing.

Instrumen angket terlampir.

2. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan dosen-dosen pengampu Academic Writing tentang

silabi dan Satuan Acara  Perkuliahan serta metode dan teknik-teknik perkuliahan yang biasa

mereka laksanakan dalam perkuliahan. (pedoman wawancara terlampir).
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3. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran proses perkuliahan, dimulai dari

kegiatan dosen, dan mahasiswa, materi dan urutan-urutan perkuliahannya,  dan hal-hal lain

yang berhubungan dengan perkuliahan Academic Writing. Dengan observasi semacam ini

maka existing conditions perkuliahan Academic Writing dapat dideskrisikan dengan jelas.

Instrument observasi terlampir

4. Catatan Lapangan  dan Dokumentasi

Instrumen penelitian berupa catatan lapangan dan dokumentasi dimaksudkan untukuntuk

menjaga agar data-data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian tetap terjaga. Catatan

lapangan juga berfungsi untuk mengingatkan peneliti terhadap peristiwa-peristiwa yang

mungkin terlupakan selama penelitian.

5.  Tes

Test menulis makalah diberikan kepada mahasiswa dengan cara esai yaitu menugaskan

kepada mahasiswa untuk menulis karangan ilmiah. Terdapat dau macam tes, yaitu tes yang

diberikan sebelum dimulai materi perkuliahan yang disebut denga prates dan tes yang

diberikan setelah selesai perkuliahan yang disebut dengan pascates.

Sebelum digunakan dalam penelitian, seluruh instrumen terlebih dahulu diujicobakan

pada situasi dan kondisi yang diperkirakan sama dengan situasi yang sebenarnya dalam

penelitian. Uji empirik ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa instrumen-

instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Setelah proses uji coba, instrumen-instrumen tersebut diperbaiki dan dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan, Selanjutnya mendapatkan expert judgement dari pakar penelitian

dalam hal ini adalah para pembimbing dan teman sejawat dosen.

Instrumen kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman untuk menganalisis dokumen, diuji

secara teoretis, dan dianggap telah valid, karena terhadap pertanyaan/pernyataan yang

dianggap kurang jelas dan dapat menyebabkan salah tafsir telah dilakukan perubahan dan

penggantian. Bagi butir pertanyaan/peryataan yang kurang sesuai, dilakukan revisi minor.

Instrument pretest dan pascatest terlampir.
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4.4  Teknik Analisis Data

Setelah data dari berbagai instrumen penelitian terkumpul, selanjutnya data tersebut

dikelompokkan dan dikategorikan. Data hasil wawancara dengan dosen dan pimpinan

fakultas dijadikan satu kategori, data yang dihasilkan dari angket I-II-III juga dikelompokkan

menjadi satu kategori  demikian seterusnya sehingga data tersebut mudah ditemukan apabila

dibutuhkan. Data yang terkumpul bersifat kualitatif, karena itu  teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini  pada umumnya adalah teknik analisis deskriptif.

Angket dianalisis  dengan cara menghitung persentase terhadap setiap jawaban yang diberikan

oleh responden. Data terlebih dahulu dipilah dan dikategorisasikan sesuai dengan jenis

pertanyaannya, kemudian dijumlahkan dan dihitung persentasenya. Dari angket-angket ini

dihasilkan persepsi mahasiswa tentang materi perkuliahan, harapan, dan keberadaan

perkuliahan Academic Writing di PT.

Data yang dihasilkan dari wawancara dengan dosen dideskripsikan sehingga tergambar bagaimana
persiapan yang dilakukan oleh mereka sebelum melaksanakan perkuliahan, materi yang diajarkan, kesulitan-
kesulitan yang dihadapi dalam mengampu mata kuliah ini. Hasil wawancara dengan pimpinan fakultas juga
dideskripsikan sehingga tergambar bagaimana harapan-harapan  pimpinan fakultas terhadap mata kuliah
Academic Writing, dan bagaimana mata kuliah ini diperlakukan. Data yang didapat dari observasi perkuliahan
dianalisis dengan pendekatan analisis profil. Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana profil mahasiswa,
dan proses pelaksanaan perkuliahan Academic Writing yang sedang berjalan, bagaimana dosen mengembangkan
SAP, bagaimana pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan tersebut.

Setelah dideskripsikan, data yang diperoleh dari dosen, pimpinan fakultas, dan hasil

observasi kemudian disintesis dan diinterpretasi  sehingga diperoleh gambaran  harapan

pimpinan terhadap mata kuliah Academic Writing dan kenyataan pelaksanaan perkuliahan di

dilapangan. Begitu pula data yang diperoleh dari catatan lapangan  dan studi dokumentasi

berupa Satuan Acara Perkuliahan yang sedang berlangsung dan pekerjaan mahasiswa

semuanya dianalisis dengan teknik deskripsi.

4.5  Validitas  Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu dicermati hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas

penelitian. Sebagaimana dikatakan oleh Fraenkel dan Wallen (1993:214-227) terdapat

sejumlah faktor yang mengganggu validitas internal, di antaranya adalah (1) karakteristik

subjek, (2) sikap subjek, (3) kehilangan subjek, (4) tempat atau lokasi penelitian, (5)

penggunaan instrumen, (6) pengujian, (7) peristiwa sela, (8) kematangan, (9) regresi, (10)

pelaksanaan, dan (11) faktor yang mengurangi kemiripan dalam menemukan hubungan.
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Sesuai dengan sinyalemen Fraenkel dan Wallen di atas, dalam  penelitian ini terdapat

beberapa hal yang mengganggu  validitas internal desain penelitian eksperimen. Berikut

dijelaskan hal-hal yang mengganggu validitas serta usaha-usaha untuk mengatasi pengaruh

yang mengganggu variabel penelitian.

(1) Dalam penelitian ini terdapat gejala keragaman karakteristik subjek, hal ini terjadi karena

dalam desain ini pengelompokan sampel penelitian tidak dilakukan secara acak. Untuk

mengatasi hal ini, dilakukan penelaahan subjek sebelum dilakukan penelitian. Salah satu

variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kemampuan responden setelah

mengikuti suatu pembelajaran, yakni kemampuan menulis makalah tinjauan ilmiah.

Dengan demikian dicari terlebih dahulu informasi  kemampuan responden yang

berhubungan dengan kemampuan mereka dalam menulis makalah.

(2) Dari hasil studi pendahuluan diketahui terdapat kecenderungan responden tidak menyukai

perkuliahan Academic Writing yang merupakan media penelitian. Dalam penelitian yang

memerlukan waktu panjang,  tingkat kehilangan subjek penelitian sangat tinggi. Untuk

mengantisipasi hal tersebut diupayakan memberikan pengertian kepada responden  agar

mereka mengikuti kegiatan perkuliahan sampai tuntas. Responden akan mendapatkan

nilai apabila mereka dapat memperlihatkan tugas-tugas dengan lengkap dan mengikuti

semua proses perkuliahan.

(3) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis instrumen, di

antaranya adalah angket. Untuk menghidari instrumen dengan tingkat validitas yang

rendah, maka instrumen-instrumen yang akan digunakan diujicobakan       terlebih

dahulu. Selain itu instumen-instrumen tersebut didiskusikan dengan teman sejawat yang

dianggap memiliki kemampuan dengan permasalahan yang akan didiskusikan. Di

samping dengan teman sejawat diskusi juga dilaksanakan dengan  pembimbing untuk

mendapatkan expert judgement.

(4) Penelitian pendidikan   yang memerlukan waktu yang  lama dapat mempengaruhi hasil

penelitian. Hal ini mungkin terjadi bukan  karena hasil perlakuan, tetapi lebih disebabkan

oleh kematangan dan pengalaman akibat dari pembelajaran lain selama melaksanakan

penelitian. Untuk mengatasi hal ini, penentuan sampel dilakukan dengan cermat. Sampel

yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa yang diyakini belum mendapatkan

penjelasan tentang cara pembuatan makalah tinjauan ilmiah dari dosen yang lain.  Untuk

menghindari kematangan, subjek penelitian yang dipilih adalah  bukan berasal dari

program studi bahasa Indonesia.



30

(5) Kelemahan dalam studi eksperimen menyangkut desain yang digunakan, yakni pretest

dan postest design. Artinya, apakah model pembelajaran menulis kolaboratif dengan

menggunakanteknik penilaian ortofolio ini betul-betul efektif bila dibandingkan dengan

model yang lainnya. Hal ini belum terjawab dalam penelitian ini. Namun, munculnya

perubahan yang signifikan sebagai akibat dari penerapan model ini menjadi satu dasar

berpijak bahwa model ini efektif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam

Academic Writing.

(6) Sekalipun hasil studi eksperimen terhadap pemanfaatan  model pembelajaran menulis

kolaboratif dengan menggunakan teknik penilaian  portofolio menunjukkan secara

signifikan hasil yang efektif, namun masih dipertanyakan apakah model ini efektif pula

bila diterapkan untuk populasi yang berbeda. Studi ini tidak sampai pada jawaban atas

pertanyaan tersebut. Namun, bila memperhatikan hasil-hasil studi pada uji coba

operasional, peluang itu menjadi terbuka, yakni model pembelajaran ini dapat diterapkan

pada populasi yang berbeda.

Dalam melengkapi upaya-upaya  yang dilakukan guna menghindari pengaruh variabel

lain  yang tidak tercermati dalam penelitian ini, sejalan  dengan Fraenkel dan Wallen

(1993:252) agar menggunakan salah satu alternatif penelitian yang ditawarkan. Untuk hal

itu penelitian ini menggunakan one group pretest – posttest design dengan sampel

penelitian ditetapkan secara purposive sampling. Dengan upaya-upaya tersebut

diharapkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi validitas internal penelitian dapat

dikurangi.

4.6 Langkah-langkah Penelitian yang digunakan dalam tahap 1

Seperti dijelaskan pada bab terdahulu, pada tahun pertama tujuan penelitian

difokuskan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pelaksanaan perkuliahan Academic

Writing sekarang sedang dilaksanakan (existing Condition). Secara lebih khusus

penelitian ini ditujukan untuk mengetahui  bentuk kurikulum perkuliahan Academic

Writing yang sedang berlangsung sekarang. Dengan demikian penelitiaan ini akan

diarahkan kepada:

1. Untuk mengetahui bagaimana Silabus dan SAP nya.

2. Untuk mengetahui bagaimana desain dan prosedur perkuliahan Academic Writing yang

sedang berlangsung sekarang.

3. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas dosen dan  mahasiswa dalam perkuliahan

tersebut.
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4. Untuk mengetahui kemampuan atau  keterampilan awal mahasiswa dalam menulis

akademik..

5. Untuk mengetahui bagaimana perangkat pembelajaran yang digunakan dalam

implementasi perkuliahan sekarang.

Data nomor satu didapatkan dengan cara wawancara dengan dosen pengampu,

peneliti berusaha mendapatkan Silabus dan SAP  atau peneliti berusaha juga

mendapatkan dokumen dari Program Studi.

Data nomor dua didapatkan dengan cara observasi pembelajaran di dalam kelas,

dilengkapi oleh  wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah.

Data nomor tiga didapatkan dengan cara melaksanakan observasi pembelajaran

di kelas.

Data nomor empat didapatkan dengan cara memberikan tugas (pra test) kepada

mahasiswa untuk membuat Academic Writing dengan topik yang telah disepakati. Pra

test yang diberikan diusahakan agar dapat memberikan gambaran kemampuan

responden dalam menulis tulisan akademik. Kemampuan yang hendak diketahui adalah

aspek-aspek umum yang biasa menjadi pedoman dalam pengukuran dan penilaian penulisan

suatu karya ilmiah. Aspek-aspek dan pengukuran  dimaksud disajikan dalam tabel seperti

berikut.

Tabel 4.1

Alat Ukur Pemahaman terhadap Tulisan Akademik

No Aspek

Keterampilan

Unsur-unsur

Keterampilan

Bobot

Nilai

Skor

1 2 3 4

1. Karakteristik

Tulisan Akademik

a.Menyajikan fakta

b. Menyajikan definisi pengertian tentang

judul atau permasalahan

c. Membahas, menguraikan, dan
memecahkan  masalah

d.Menerapkan teori yang relevan
dengan permasalahan

2. Struktur Anatomi

Makalah

a. Menuliskan judul , di bagian batas

atas    pada halaman   pertama.
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b. Nama penulis ditulis di pias atas

tengah (center) di bawah judul.

c. Identitas penulis  ditulis sebagai

catatan kaki di halaman   pertama,

atau ditulis pada halaman terakhir

setelah  daftar  pustaka.

d.Disusun atas bagian pendahuluan,

isi dan penutup:  Proporsi setiap

bagian sekitar 15%, 75%, dan 10%

e. Menggunakan rujukan/ referensi:

Teknik-teknik  merujuk yang

digunakannya sudah    benar.

f. Menggunakan daftar Pustaka:

Mengikuti salah satu teknik

penulisan daftar pustaka  dengan

konsisten

3 Penggunaan Gramatika a.Penggunaan  huruf kapital, ejaan,
dan tanda baca dengan benar

b. Penggunaan diksi, bentukan kata,
dan istilah dengan tepat

c. Penggunaan kalimat efektif dengan
tepat

d. Penyusunan Paragraf yang
koheren dan kohesif

4. Orisinalitas Karangan

dan Penalaran

a. keaslian argumentasi

b. Kelogisan penyampaian
argumentasi

Jumlah Skor

No. Responden:

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap tulisan akademik dilakukan

pengukuran kepada semua aspek beserta unsur-unsurnya. Setiap unsur yang diukur  diberi

rentang skor 1 - 4 sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa yang diperlihatkan dalam
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tulisan akademiknya. Skor terendah yang akan didapat oleh responden atas pemahamannya

terhadap menulis akademik adalah 16, sedangkan skor tertinggi adalah 64.  Untuk

mendapatkan  nilai pemahamannya, skor yang didapat oleh responden kemudian dijumlahkan

dengan perhitungan rumus perhitungan seperti berikut ini.

X 4

Jumlah nilai yang didapat tersebut masing-masing dikategorikan  sebagai sebutan

tingkat keterampilan atas pemahaman penulisan akademik dengan sebutanseperti berikut ini:

4 adalah sangat baik,  3 adalah baik,  2 cukup, 1 adalah kurang/jelek.

Dalam perjalanan penelitian, pengukuran kemampuan mahasiswa dalam menulis

makalah mengalami penyempurnaan. Makalah yang ditulis mahasiswa merupakan suatu

karya tulis ilmiah, maka karya tulis tersebut harus diketahui kadar keilmiahannya. Dengan

demikian perlu pula dirancang  suatu alat ukur kadar keilmiahan tulisan akademik.

Kriteria pengukuran kadar keilmiahan tulisan akademik yang digunakan melibatkan

lima aspek keilmiahan beserta sejumlah unsurnya, yaitu  (1) isi tulisan, (2) organisasi tulisan,

(3) penguasaan kosakata dan istilah, (4) pengembangan bahasa keilmiahan dan (5)

kemampuan mekanik penulisan makalah.

Kadar keilmiahan tulisan akademik yang dibuat oleh responden diukur dengan menerapkan

model penilaian kadar keilmiahan yang ditawarkan oleh Suherli (2002), dan Kurniawan

(2005). Dengan mendapatkan beberapa  penyesuaian, teknik ini digunakan untuk mengukur

kadar keilmiahan tulisan responden penelitian. Berikut ini disajikan tabel pedoman

pengukuran kadar keilmiahan tulisan akademik  yang dimaksud.

Tabel 4.2

Alat Ukur Kadar Keilmiahan Makalah Jenis Tinjauan Ilmiah

No Aspek
Keterampilan

Unsur-unsur Keterampilan Bobot Nilai Skor

1 2 3 4

1 Penguasaan Isi
Tulisan

Menguasai masalah, benar, cermat dalam
mengembangkan masalah, padat
informasi, relevan dengan topik,
dan tuntas

Menguasai sebagaian masalah, memadai,
pengembangan masalahnya
terbatas, sebagian relevan dengan
topik, namun rinciannya kurang
lengkap

Pengetahuan tentang subjek terbatas,
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kurang benar, pengembangan topik
kurang memadai, permasalahan
tidak cukup

Pengetahuan terhadap subjek kurang,
tidak ada substansi, plagiat, tidak
benar, tidak berkaitan dengan topik,
tidak ada permasalahan

2 Organisasi
Tulisan

Ekspresi lancar, gagasan ternyatakan
dengan jelas, ringkas tersusun baik,
urutan logis dan kohesif.

Kurang lancar, kurang terorganisasi,
tetapi gagasan utama ternyatakan,
unsur penunjang terbatas, urutan
logis tetapi kurang lengkap

Tidak lancar, pokok pikiran
membingungkan, atau tidak saling
terkait, urutan dan pengembangan
tidak logis

Tidak komunikatif, tidak terorganisasi,
atau tidak layak dinilai

3

Penguasaan
Kosakata dan

Istilah

Berpengalaman, diksi dan penggunaan
idiom efektif, dan menguasai
pembentukan kata.

Memadai, terdapat beberapa kesalahan
diksi dan penggunaan idiom,
namun maknanya tidak kabur

Terbatas, banyak sekali kesalahan dalam
diksi dan penggunaan idiom, makna
karangan membingungkan.

Merupakan terjemahan langsung (tidak
berusaha mencari padanan kata
yang tepat), pengetahuan tentang
kosakata, diksi, idiom,
pembentukan kata terbatas atau
tidak layak dinilai

4 Penggembangan
Bahasa

Keilmuan

Susunan kompleks, tetapi efektif, terdapat
sedikit kesalahan saja dalam tata
kalimat

Susunan sederhana tetapi efektif,
terdapat sedikit kesalahan dalam
susunan kompleks, terdapat
kesalahan dalam tata kalimat tetapi
maknanya tidak kabur

Terdapat kesalahan besar dalam tata
kalimat dan maknanya
membingungkan (kabur)

Tidak menguasai tata kalimat, terdapat
banyak kesalahan, tidak
komunikatif, atau tidak layak
dinilai

5 Kemampuan
Mekanik
Penulisan

Menerapkan aturan penulisan, terdapat
sedikit kesalahan dalam ejaan,
tanda baca, huruf kapital, dan
pembentukan paragraf
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Sumber: Suherli (2002), Kurniawan (2005) dengan penyesuaian

Teknik penilaian dilaksanakan dengan cara memberikan skor terhadap lima aspek

dalam kualitas tulisan. Skor tersebut adalah 4 sangat baik, 3  baik, 2 cukup, 1 kurang/ jelek.

Setiap skor yang diberikan mengikuti kriteria yang dapat digunakan sebagai rujukan

penilaian. Nilai terendah dalam kadar keilmiahan tulisan akademik yang akan didapatkan

responden adalah 20, sedangkan yang tertinggi adalah 80. Seperti halnya dalam teknik

penilaian pemahaman responden terhadap tulisan akademik, teknik yang sama juga

diterapkan dalam penilaian kadar keilmiahan tulisan akademik. Dengan demikian,  bobot

penilaian antara tingkat pemahaman responden terhadap tulisan akademik dan kadar

keilmiahannya sudah dalam posisi yang setara.

Pekerjaan selanjutnya adalah mengetahui bobot nilai tulisan akademik secara utuh dan

komprehensif yang menggambarkan tingkat pemahaman dan kadar keilmiahan tulisannya.

Hal tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan bobot nilai keduanya keduanya kemudian

dibagi dua.

Hasilnya kemudian diberi sebutan bobot kualitas Academis Writing. Bobot kualitas
dimaksud adalah 1< 2 yaitu jelek mengarah ke cukup, 2<3 cukup mengarah ke baik, 3 - 4
baik mengarah ke baik sekali. Pencapaian Nilai Minimal (PNM) Academic Wrting yang
sebaiknya dicapai oleh responden adalah 2.75, artinya cukup mengarah ke baik. Apabila

Terdapat  beberapa kesalahan dalam
ejaan, tanda baca, huruf kapital, dan
pembentukan paragraf namun
maknanya tidak kabur

Banyak  terdapat kesalahan dalam
penulisan ejaan, tanda baca, huruf
kapital, dan pembentukan paragraf,
tulisan jelek, makna kabur dan
membingungkan

Tidak menguasai aturan penulisan,
banyak sekali terdapat kesalahan
dalam penulisan ejaan, tanda baca,
huruf kapital, dan pembentukan
paragraf, tulisan tidak dapat dibaca,
atau tidak layak dinilai.

Jumlah Skor

Nomor Responden:

Komentar:
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responden dapat mencapai nilai tersebut artinya kemampuan minimal terhadap Academic
Writing sudah tercapai.

Data nomor lima didapatkan dengan melaksanakan observasi dalam

pelaksanaan perkuliahan dan wawancara dengan dosen dan mahasiswa.

Seluruh data  yang didapatkan selanjutnya dianalisis dan disajikan sebagai temuan

penelitian dalam bentuk penjelasan deskriptif yang sangat detail. Dengan demikian, hasil

penelitian tahap pertama ini diharapkan dapat dijelaskan dan digambarkan seacara rinci dan

utuh.
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BAB V
HASIL DAN IMPLEMENTASI PENELITIAN

5.1 Hasil Penelitian

Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian, diperoleh temuan-temuan

yang sangat berharga sebagai sumbangsih bagi perkembangan pembelajaran Academic

Writing, terutama untuk makalah jenis tinjauan ilmiah. Temuan-temuan ini  merupakan hasil

penelitian yang meliputi permasalahan dalam pembelajaran Academic Writing.

Ada delapan kategori data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini (1) Hasil

Wawancara dengan pimpinan fakultas dan pimpinan program studi, (2) data Kurikulum

secara umum, termasuk di dalamnya silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (3) data

pelaksanaan prosedur perkuliahan termasuk di dalamnya perangkat perkuliahan seperti: (4)

Materi perkuliahan, (5) worksheet/handsout, (6) media dan sumber pembelajaran,  (7) peran

dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan, dan (8) bentuk evaluasi pembelajaran.

Data pertama  berupa hasil wawancara dengan pimpinan fakultas dan pimpinan

program studi. Para pimpinan fakultas semuanya memberikan respon atas pentingnya

keterampilan menulis akademik bagi para mahasiswa, untuk itu diperlukan wadah yang jelas

berupa mata kuliah yang khusus memberikan materi perkuliahan menulis akademis.Dosen-

dosen pengampu mata kuliah yang mumpuni dan berpengalaman dan ahli dalam menulis

akademis, baik dari segi teoretis maupun praktisnya.Perkuliahan ini harus dilengkapi dengan

sarana dan perangkat pembelajaran yang mumpuni pula, termasuk laboratorium

menulis.Semua program studi seyogianya memiliki matakuliah yang khusus membahas

Academic Writing.
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Wawancara dengan salah satu pimpinan Fakultas

Para pimpinan program studi pada umumnya merespon positif terhadap pentingnya

mata kuliah Academic Writing.Sebagian besar pimpinan program studi mengakui dan

menyadari bahwa mereka belum menyediakan dapat menyediakan mata kuliah khusus yang

khusus membidangi membidangi mata kuliah Academic Writing, mereka merasa kurang

berkompeten untuk membuka mata kuliah baru dengan alasan jumlah SKS yang diijinkan

telah terpenuhi.Namun demikian, sebagian program studi telah meelengkapi kurikulumnya

dengan mata kuliah ini.

Data kedua tentang kurikulum. Dari 26 program studi yang ditelaah kandungan

kurikulumnya, hanya empat  program studi yang mencantumkan mata kuliah yang khusus

menangani tulisan-tulisan akademik. Judul mata kuliah pun bervariasi.Ada yang bernama

teknik penulisan karya ilmiah, tata tulis karya ilmiah, penulisan laporan, dan penulisan artikel

ilmiah.  Distrubusi mata kuliah tersebut juga beragam ada yang di semester empat, lima,

enam, dan tujuh. Melihat mayoritas program studi tidak mencantumkan juduk mata kuliah

yang khusus membahas Academic Writing, peneliti lalu mengkonfirmasi kepada pimpinan

program studi. Pada umumnya mereka mengakui bahwa  tidak ada mata kuliah yang ksusus

membahas Academic Writing, namun demikian tidak berarti materi perkuliahan tersebut

diabaikan. Materi tersebut disisipkan dan dilatihkan dalam mata kuliah lain, seperti pada mata
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kuliah MKDU-Bahasa Indonesia.Manakala peneliti melakukan studi lapangan, Silabus dan

SAP mata kuliah juga tidak dapat ditemukan.

Wawancara dengan salah satu dosen penghampu mata kuliah Academic Writing

Dataketigatentang  Prosedur perkuliahandidapatkan dari hasil wawancara dengan

dosen dan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan pada saat penghimpunan data, kegiatan

perkuliahan sudah selesai, sedang dalam minggu tenang, dan  menjelang Ujian Akhir

Semester. Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah ini semuanya berbobot dua

SKS.Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan.

Perkuliahan dimulai denganmemperkenalkan teori-teori tentang karya imiah seperti

batasan  dan jenis-jenis karya ilmiah, struktur penulisan karya ilmiah, dan kebahasaan dalam

tulisan-tulisan ilmiah. Pra diberikan dalam bentuk soal pertanyaan  teoretis seputar karya

ilmiah. Tengah semester kedua materi perkuliahan diawali dengan menentukan topik tulisan

ilmiah yang akan disusun oleh mahasiswa; untuk selanjutnya topik-topik yang telah

disepakati disusun rancangannya, kemudian dibuat makalahnya secara berkelompok.

Mahasiswa diberi waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan tugasmya. Setelah selesai,

tugas dipresentasikan di depan kelas oleh  kelompok atau perwakilannya, hard copy nya

dikumpulkan ke dosen sebagai tugas perkuliahan
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Kegiatan Forum Group Diskusi dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah Academic Writing

Data keempat mengenai materi perkuliahan. Seperti dikatakan  di atas,  materi

perkulihan dibagi menjadi dua bagian, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori dan

praktek menulis karya ilmiah.

Bagian teori membahas tentang penulisan karya ilmiah ditinjau dari segi jenis,

struktur yang membangun tulisan, dan  segi kebahasaan. Pada bagian praktek, mahasiswa

diberi kesempatan untuk membuat tulisan ilmiah dengan topik yang terlebih dahulu

disepakati.

Berdasarkan hasil pra test dan wawancara dengan responden, peneliti  berhasil

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan kebahasaan yang dialami oleh mahasiswa dalam

kegiatan praktik Academic Writing. Kesulitan kesulitan tersebut dapat dirangkum sebagai

berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi

Nilai Pemahaman dan Kadar keilmiahan Academic Writing
No Inisial

Responden

Pemahaman Keilmiahan Rata-rata
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1 ARD 2,10 2,21 2,15

2 BGR 1,89 1,93 1.91

3 CMD 2,45 2,64 2.54

4 NHG 2,37 2,56 2,46

5 SDR 1,89 1,75 1,82

6 BHG 2.48 2,34 2,41

7 MJU 1,95 1,93 1,94

8 SDF 2.47 2,27 2,37

9 WFH 2.69 2.59 2.64

10 BJY 2,28 2,44 2,36

11 MKU 1,97 2,00 1,98

12 LKJ 2,66 2.62 2,64

13 SD 2,59 2,26 2,42

14 FT 1,78 1,97 1,87

15 HJ 2,37 2,67 2.52

16 NKM 1,99 2,26 2,12

17 ADR 2,47 2,78 2,62

18 GHJU 2.54 2,35 2,44

19 SD 2,16 1,95 2,05

20 CG 1,88 2,25 2,06

21 BHN 2,49 2.57 2,53

22 KIL 2,37 2,18 2,27

23 MJH 1,86 1,89 1,87

24 NB 2,45 2,43 2,44

25 VGT 1,95 2,33 2,14
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26 AD 2.46 2,83 2,64

27 RTY 2.67 2.44 2,55

28 GBNM 2,28 2.55 2,41

29 SD 2,66 2,73 2,69

30 FG 2,85 2.80 2,82

31 TH 1,95 2,10 2,02

32 NM 2,54 2,57 2,55

33 JKL 2,50 2,58 2,54

34 WE 1,96 2,l2 2,04

35 RT 2.58 2.60 2,59

36 FG 1,87 2,00 1,93

37 HJ 2,78 2.69 2,73

38 FGT 2.52 2.65 2,58

39 HTB 2,31 2,20 2,25

40 WED 1,85 1,98 1,91

41 VGT 2,49 2,63 2,56

42 HJK 2,63 2,52 2.57

43 VRT 1,87 2,11 1.99

44 GK 2.24 2,35 2,29

45 YU 1,95 1,90 1,92

46 NBVTY 2.34 2,27 2.30

47 FNN 2.65 2.58 2.61

48 NJK 2,25 2,12 2.12
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49 BBN 2,10 1,89 1.99

50 KKJ 2,15 2,24 2,19

51 GHK 1,95 2,30 2.12

52 TYU 2,54 2,80 2,67

53 RED 2,50 2.49 2,49

54 VG 1,96 2.15 2,05

55 BB 2.58 2,70 2,64

56 NK 2,87 2.80 2,83

57 KKN 2,78 2,61 2,69

58 DSFT 2,11 2,57 2,34

59 DS 2,43 2,58 2,50

60 CVH 1,97 2,l2 2,04

61 RGB 2,42 2.60 2,51

62 TU 2.53 2,47 2,50

63 HM 2,41 2,36 2,38

64 KL 1,80 1,80 1,80

65 JH 2,24 2.40 2,32

66 ASD 2,30 2,19 2,24

67 ERG 2,80 2.74 2,77

68 VUK 2.49 2.60 2,54

69 WER 2.15 2,20 2,17

70 TER 2,70 2,50 2,60

71 FHU 2.80 2,45 2,62

72 IKL 2,61 2,45 2,53

73 KMN 2,57 2,54 2,55
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74 DFG 2,58 2,50 2,54

75 LJU 2,l2 1,99 2,05

76 YHN 2.60 2.58 2,59

77 TGB 2,72 2,87 2.79

78 RFV 1,93 2,18 2,05

79 EDC 2,60 2,11 2,35

80 WS 2,25 2,38 2,31

81 AST 2,11 1,98 2,04

82 GHJ 1,98 2.25 2,11

83 AWE 2,20 2,10 2,15

84 FRT 2.15 1,88 2,01

85 HNM 2,10 2,24 2.17

86 TRD 1,84 2,20 2,02

87 ERF 2,24 2,50 2,37

88 GHU 2,30 2.49 2,39

89 JKL 2,80 2.15 2,47

90 MNB 2.49 2,54 2,51

91 HG 2.15 2,50 2,32

92 FT 2,70 2,65 2,67

93 HY 2.80 2.78 2,79

94 UJ 2,30 2.49 2,39

95 IK 2,32, 2.15 2,22

96 LO 2.49 2,70 2,59

97 WA 2.15 2.80 2,47
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98 SD 2,70 2,61 2,65

99 ER 2.15 2,57 2,36

100 TG 2,70 2,58 2,64

101 TH 2.80 2,72 2,76

102 YU 2,61 2.60 2,60

103 JN 2,57 2,47 2,52

104 KM 2,58 2,39 2,48

105 LP 2,l2 1,89 2,00

106 DRT 2.60 2.40 2,50

107 GDF 2,44 1,29 2,36

108 BHJ 2,53 2.74 2,63

109 NY 1,98 2.26 2,12

110 MU 2.40 2,20 2,30

111 KI 1,98 2,25 2,11

112 LOT 2.74 2,45 2,59

113 PH 2.60 2,45 2,52

114 IIP 2,20 2,54 2,37

115 ASW 2,50 2,50 2,50

116 DRV 2,45 2,50 2,45

117 TGJ 2,45 2.30 2,37

118 UM 2,54 2.58 2,56

119 TFB 2,50 2,87 2,68

120 ASD 2,69 2,45 2,57

121 ERT 2.58 2,54 2.56

122 YIU 2,87 2,50 2,68
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123 HJK 2,45 2,69 2,57

123 LK 2,54 2.58 2,56

124 MN 2,78 2,87 2.82

125 VS 2.15 2,42 2,28

126 TI 2,54 2,33 2,38

127 YIM 2,50 2,48 2,49

128 DER 2,65 2.40 2,52

129 KDE 2.78 2,69 2.73

130 DAS 2.49 2.74 2,61

131 DHG 2.45 2.60 2.52

132 TUH 2,70 2,50 2,60

133 JUI 2.80 2,75 2,77

134 POK 2,61 2,45 2,53

135 LIG 2,57 2,45 2,51

136 BUP 2,58 2,54 2,56

137 ROP 2,l2 2,25 2,18

138 DR 2.40 2,69 2,54

139 GB 1,29 2.58 2,43

140 HJ 2.74 2,87 2,80

141 UI 2.60 2,45 2,52

142 KL 2,20 2,54 2,37

143 MN 2,50 2,78 2,64

144 BG 2,65 2.80 2,72

145 SD 2,45 2,61 2,53
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146 FGH 2,54 2,57 2,55

147 PMN 2,50 2,58 2,54

148 JKL 2,50 2,62 2,56

149 IOL 1,99 2,00 1,99

150 LIP 2.58 2,39 2,48

151 UJM 2,87 2.74 2,80

152 YG 2,45 2.60 2,52

153 FB 2,54 2,20 2,37

154 HG 2,50 2,50 2,50

155 NJ 2,49 2,45 2,47

156 YT 2.58 2,45 2,51

157 RD 2.60 2,54 2,57

158 SA 2,20 2,50 2,35

159 WT 2,50 2,50 2,50

160 RIU 2,45 2,39 2,42

161 RUY 2,45 2,58 2,46

162 OPI 2,54 2,87 2,70

163 WE 2,50 2,45 2,47

164 RTU 2,69 2,57 2,63

165 GHU 2.58 2,48 2,53

166 KN 2,87 2,65 2,78

167 FG 2,45 2,54 2,49

168 RB 2,54 2,38 2,46

169 AO 2,61 2,69 2.65
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170 JIN 2,57 2.58 2,57

171 GHU 2,58 2,87 2,72

172 NH 2,l2 2,45 2,28

173 KOT 2.40 2,54 2,47

174 GUR 2,29 2,78 2,53

175 ED 2,74 2,80 2,77

176 BG 2,60 2,61 2,60

177 TH 2,20 2,57 2,38

178 KLO 2,50 2,58 2,54

179 AW 2,45 2,l2 2,38

180 SDG 2,45 2.40 2,42

181 BY 1,54 1,89 1,71

182 HT 2,50 2.74 2.62

183 KL 2,50 2.60 2,55

184 MH 1,99 2,20 2,09

185 NU 2.58 2,50 2,54

186 TYI 2,87 2,45 2,66

187 JH 2,45 2,45 2,45

188 GF 2,54 2,54 2,54

189 HT 2,50 2,58 2,54

190 KJU 1,99 2,l2 2,05

191 WDC 2.58 2.60 2,59

192 FT 2.60 2,47 53,5

193 JU 2,20 2,39 2,29

194 KI 2,50 2,39 2,44
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195 PK 2,45 2.40 2,42

196 OL 2,45 2,29 2,37

197 BGT 2,54 2.74 2,64

198 HYJ 2,50 2.60 2,55

199 SDR 1,69 1,80 1,74

200 IKJ 2.58 2,50 2,54

201 BH 2,87 2,45 2,66

202 GT 2,45 2,45 2,45

203 OK 2,20 2,54 2,37

204 PLR 2,50 2,50 2,50

205 SDR 2,45 2,50 2,47

206 DG 2,45 1,99 2,22

207 HJ 2,54 2.58 2,56

208 NMO 2,50 2,87 2,68

209 FGT 2,69 2,42 2,55

210 LKU 2.58 2.60 2,59

211 GPO 2,87 2,67 2,77

212 HULM 2,78 2,80 2,79

Dari rekapitulasi nilai di atas dapat dijelaskan bahwa 199 responden atau sekitar 93,86 persen

belum mendapatkan Pencapaian Nilai Minimal (PNM), nilai Academic Writingmereka berada

di bawah 2.75; bahkan dari kelompok responden ini sekitar 7,5 persen mendapatkan nilai yang

jelek yaitu kurang dari 2. Hanya sekitar 6,3 responden mendapatkan nilai PNM.Kelompok

responden seperti ini dianggap sudah mempunyai pemahaman terhadap makna Academic

Writing.Selain itu, responden ini  juga sudah dapat memperlihatkan nilai-nilai derajat

keilmiahan dalam pekerjaannya.
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Gambaran di atas mempunyai makna bahwa kemampuan reponden dalam tulisan-tulisan

akademik perlu mendapat penanganan yang sangat serius.Para pengampu matakuliah

Academic Writing atau matakuliah yang berhubungan dengan itu harus segera merubah

strategi kegiatan belajar dan pembelajarannya sehingga kemampuan mahasiswa dalam

membuat tulisan-tulisan akademiknya dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Data kelima tentang worksheet/hands out. Lembar kerja mahasiswa atau hands out

adalah salah satu perangkat pembelajaran yang berfungsi untuk memberi pengarahan atau

menambah wawasan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang sedang dipelajarinya.

Menurut data yang berhasil dihimpun dari mahasiswa, work sheet/hands out tidak diberikan

pada perkuliahan. Namun demikian tugas-tugas dan panduan perkuliahan diberikan secara

lisan dalam pelaksanaan perkuliahan, atau tayangan  layar proyektor dari laptop dosen.

Data ke enam tentang media dan sumber pembelajaran.Media pembelajaran yang

digunakan dalam perkuliahan pada umumnya berupa laptop yang ditayangkan pada layar

menggunakan proyektor.Selain menjadi media pembelajaran, laptop yang dibawa oleh dosen

juga sekaligus menjadi sumber pembelajaran.Maksudnya, bahan pembelajaran disimpan

dalam laptop kemudian ditayangkan pada waktu perkuliahan.Beberapa orang dosen

memberikan keterangan bahwa mereka mewajibkan kepada mahasiswanya untuk mencari

beberapa buah jurnal yang terdapat di perpustakaan.Jurnal-jurnal tersebut kemudian

digunakan sebagai salah satu sumber pembelajaran.

Data ketujuh tentang peran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan.Dalam suatu

kegiatan perkuliahan dosen dan mahasiswa punya tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Kegiatan dosen di dalam kelas dimulai dengan

menyapa mahasiswa dengan cara memberikan salam, selamat pagi atau selamat siang

tergantung situasi dan waktu pembelajaran. Dosen mengkondisikan kelas, untuk selanjutnya

menginformasikan materi yang akan dibahas pada hari itu. Kadang-kadang dosen mengecek
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mahasiswa dengan cara  menyebutkan nama mereka sesuai daftar kehadiran mahasiswa dan

dosen. Tugas mahasiswa adalah mendengarkan informasi  materi perkuliahan yang

disampaikan, dan melaksanakan instruksi yang diberikan oleh dosen. Kalau ada hal-hal yang

belum dipahami adalah hak mahasiswa untuk bertanya, dan kewajiban dosen untuk

menjawab.

Sambil menunggu mahasiswa bekerja, dosen duduk sambil memperhatikan peserta

perkuliahan apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan.

Data kedelapan mengenai bentuk evaluasi. Dari informasi yang didapat, bentuk

evaluasi, dalam hal ini penilaian mutu kelulusan, terhimpun dalam bobot persentase

beberapa unsur kegiatan: (1) kehadiran 10 %, (2) tugas-tugas 15 %, (3) UTS  25%, dan (4)

UAS 50 %. Evaluasi UTS pada umumnya berbentuk pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab

soal-soal yang bersifat teoretis.Bentuk evaluasi untuk UAS variatif; ada yang berbentuk soal

dengan instruksi membuat laporan ilmiah dengan topik bahan ditentukan oleh dosen, ada pula

soal yang berisi instruksi hanya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Dosen diminta untuk

mengirimkan data penilaian  bagi setiap  unsur yang dinilai dengan rentang skor 1-4, untuk

nilai akhir (A-B-C-D-E) diserahkan kepada perhitungan sistem yang telah diprogram

dalamkomputer.

5.2Implementasi Hasil Penelitian untuk Pengembangan

Bagian ini bermaksud untuk menganalisis data yang dapat dihimpun dalam penelitian. Hasil

analisis kemudian akan dijadikankan rekomendasi untuk diimplementasikan dalam

pelaksanaan penelitian tahap berikutnya (tahun II).Pegembangkan model pembelajaran

hendaknya mengacu pada hasil penelitian yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip

pembelajaran.

Gambar 5.1
Arah Pengembangan Model Pembelajaran
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Pimpinan fakultas dan program studi telah sepakat tentang pentingnya keberadaan mata

kuliah yang khusus menangani Academic Writing.Pimpinan fakultas dan program studi sudah

sepakat atas pentingnya keberadaan mata kuliah Academic Writing. Karena itu, para

pimpinan fakultas dapat menginstruksikan atau paling tidak menyarankan kepada pimpinan

program studi  untuk menyediakan kavling tempat dan SKS bagi mata kuliah tersebut.

Pertamatentang  kurikulum, silabi, dan SAP.Sebelum melaksanakan perkuliahan seorang

dosen hendakmya membuat Silabus dan SAP terlebig dahulu.Silabus dibuat berdasarkan

judul mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi. SAP dikembangkan berbasis

silabus yang telah disusun terdahulu. Silabus hendaknya memuat paling tidak judul mata

kuliah, tujuan mata kuliah, bobot SKS,  semester mana diberikannya, nama dosen pengampu,

deskripsi materi mata kuliah serta pengelompokan materi berdasarkan urutan yang sebaiknya

diberikan terlebih dahulu, dan  sistem penilaian. SAP merupakan deskripsi lebih rinci dari

seilabus. Dalam SAP hendaknya memuat judul mata kuliah, bobot SKS,  semester diberikan

Metodologi:Kolaborasi
menggunakan teknik
penilaian portofolio

Pembelajaran
Menulis Karya
Ilmiah secara

Kolaboratif dengan
Teknik penilaian
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kebutuhan

Prosedur:PrinsipPem
belajaran menulis

Sumber dan Media:
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tujuan
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Evaluasi:
Untuk mengetahui

keberhasilan program
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mata kuliah tersebut, nama dosen pengampu, deskripsi materi mata kuliah, Indikator

kemampuan mahasiswa, tujuan perkuliahan, materi yang diberikan pada setiap pertemuan

perkuliahan, juga sistem penilaian. Pada pengumpulan data terungkap pada umumnya

program studi tidak menyantumkan judul mata kuliah yang khusus menangani materi

Academic Writing, hal tersebut dapat direvisi dikemudian hari pada masa peninjauan kembali

kurikulum. Sebagai jalan keluarnya, materi Academic Writing dapat disisipkan dalam mata

kuliah lain. Salah satu mata kuliah yang dekat dengan  materi tersebut bisa jadi mata kuliah

Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia (MKU-BI), atau dalam mata kuliah yang membahas

karya Ilmiah. Namun demikian, mata kuliah yangdisisipkan tersebut haruslah dilengkapi

dengan silabus dan SAP yang khusus memberikan materi perkuliahan Academic Writing.Hal

ini dimaksudkan agar mata kuliah tersebuti tetap dapat diberikan secara terarah dan teratur.

Kedua tentang prosedur perkuliahanProsedur adalah teknik perkuliahan yang akan

digunakan dalam pelaksanaan perkuluiahan. Di dalamnya harus mencakup taha-tahap materi

pembelajaran, kegiatan mahasiswa dan kegiatan dosen. Langkah–langkah kegiatan

perkuliahan adalah presentasi materi atau kegiatan yang telah diidistribusikan ke dalam setiap

pertemuan perkuliahan.Satu putaran pelatihan menulis akademik dibutuhkan delapan kali

pertemuan.Berikut adalah usulan prosedur perkuliahan dalam betuk tabel, di dalamnya

dideskripsikan materi yang akan diberikan kepada mahasiswa.

Tabel 5.2
Prosedur Perkuliahan

Pertemuan

Ke

Kegiatan yang dilaksanakan

1 1. Dosen membuka perkuliahan
2. Dosen menjelaskan tujuan dan ruang lingkup perkuliahan
3. Dosen menugaskan kepada mahasiswa untuk membuat makalah sesuai

dengan pengetahuannya masing-masing. Tugas diselesaikan di rumah
(tugas ini sebagai prates).

4. Dosen menutup kuliah
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2

1. Dosen membuka perkuliahan
2. Dosen mengumpulkan tugas yang diberikan kepada mahasiswa

sebanyak dua eksemplar. Dosen mengomentari kualitas makalah yang
dibuat mahasiswa.

3. Dosen dan mahasiswa membagi kelompok kerja mahasiswa
4. Mahasiswa Membaca jurnal atau makalah ilmiah, mengidentifikasi

aspek-aspek penanda karya ilmiah/makalah: Ciri-ciri makalah, Struktur
pembangun  makalah, dan aspek-aspek kebahasaannya.

5. Mahasiswa mendiskusikan hasil kegiatan membaca dalam   kelompok.
6. Mahasiswa melaporkan hasil kerja kelompok.
7.   Dosen menutup perkuliahan

3 1. Dosen membuka perkuliahan.
2. Mahasiswa dalam kelompok berlatih membuat topik bahasan makalah.
3. Mahasiswa berlatih membuat kerangka makalah.
4. Dosen menugaskan mahasiswa untuk membuat draf makalah,

dilanjukan di rumah.
5. Dosen menutup perkuliahan.

4 1. Dosen membuka perkuliahan.
2. Dosen menugaskan mahasiswa untuk mengumpulkan draf ke-1

makalah.
3. Dosen membagikan pedoman analisis makalah untuk kegiatan

kolaborasi.
4. Mahasiswa dalam kelompok melaksanakan kolaborasi menganalisis draf

makalah  ke-1. Aspek kemampuan yang dianalisis adalah isi dan ciri-ciri
makalah, huruf kapital, tanda baca dan ejaan.

5. Dosen menugaskan mahasiswa untuk merevisi draf makalah ke -1 di
rumah masing-masing.

6. Dosen menutup perkuliahan.

5 1. Dosen membuka perkuliahan.
2. Dosen menugaskan mahasiswa untuk mengumpulkan draf ke-2

makalah.
3. Mahasiswa dalam kelompok melaksanakan kolaborasi menganalisis draf

makalah  ke-2. Aspek kemampuan yang dianalisis adalah struktur
anatomi makalah, diksi, dan penulisan istilah.

4. Dosen menugaskan mahasiswa untuk merevisi draf makalah ke -2 di
rumah masing-masing.

5. Dosen menutup perkuliahan.

6 1. Dosen membuka perkuliahan.
2. Dosen menugaskan mahasiswa untuk mengumpulkan draf ke 1-3

makalah.
3. Dosen menelaah perkembangan kemampuan mahasiswa dalam menulis

makalah.(menelaah draf makalah ke-1 s.d 3)
4. Mahasiswa dalam kelompok melaksanakan kolaborasi menganalisis draf

makalah  ke-3. Aspek kemampuan yang dianalisis adalah penyusunan
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kalimat efektif dan penyusunan paragraf. Pengulangan analisis
penggunaan huruf kapital, ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan
penulisan istilah.

5. Dosen menugaskan mahasiswa untuk merevisi draf makalah ke -3 di
rumah masing-masing.

6. Dosen menutup perkuliahan.

7 1. Seting kelas dirubah menjadi sebuah kelompok besar (pengaturan kelas
dilakukan di luar jadwal perkuliahan)

2. Dalam kelompok besar dosen dan mahasiswa melaksanakan kolaborasi.
Dosen memberikan feedback terhadap kekuatan dan kelemahan draf
makalah yang mereka tulis.

3. Dosen menangani secara khusus (one to one writing confrence) bagi
makalah-makalah yang bermasalah.

4. Dosen menugaskan kepada mahasiswa untuk menulis makalah yang
baru atau merevisi draf makalah ke 3.

5. Makalah dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang dalam bentuk
portofolio.

6. Dosen menutup perkuliahan.
8 1. Dosen membuka Perkuliahan

2. Dosen menugaskan mahasiswa untuk mengumpulkan pekerjaanya.
3. Pekerjaan mahasiswa (pascates) siap dinilai.

Do 4.   Dosen menutup perkuliahan.

Ketiga adalah mengenai materi perkuliahan.  Bahan ajar  perkuliahan Academic

Writing hendaknya membahas materi  yang berhubungan dengan tulisan-tulisan ilmiah,

terutama jenis tulisan ilmiah yang akan dilatihkan. Materi tersebut harus mencakup  ciri-ciri

dan struktur yang membangun jenis tulisan ilmiah yang hendak dibahas.Gaya bahasa tulisan

ilmiah juga merupakan bahan ajar yang harus diberikan kepada mahasiswa. Unsur-unsur

kebahasaan seperti tata bahasa, penyusunan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf dapat

dilatihkan secara induktif manakala diskusi merevisi draft makalah.Praktek menyusun

makalah harus merupakan prioritas garapan, disesuaikan dengan metode pembelajaran yang

akan dirancang.

Keempat tentang worksheets/handouts.Kegiatan perkuliahan selayaknya dilengkapi

oleh worksheet atau lembar kerja. Lembar kerja dalam hai ini hendaknya berupa intruksi dari

dosen kepada mahasiswa agar mereka mencari atau  menemukan beberapa artikel dalam
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jurnal ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi atau perbandingan manakala mahasiswa

membuat draft karya tulis ilmiah.

Kelima yang berhubungan dengan  media dan sumber pembelajaran. Metode yang

akan dirancang dalam penelitian ini adalah pembelajaran penulisan kolaboratif. Merode

penulisan ini memerlukan perangkat komputer. Karena itu, kegiatan perkuliahan harus

dilengkapi dengan  perangkat komputer. Perangkat komputer bisa didapatkan dengan cara

menginstruksikan kepada mahasiswa untuk membawa laptop atau menggunakan

loaboratorium komputer yang terdapat di fakultas atau program studi.Sumber pembelajaran

dapat berupa contoh-contoh tulisan karya ilmiah yang terdapat dalam beberapa jurnal.

Keenam tentang peran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. Prinsip kerja dalam

perkuliahan ini adalah students center. Peran dosen dalam perkulkiahan memegang peranan

yang sangat penting dan menentukan tingkat keberhasilan tujuan perkuliahan. Peran-peran

yang dilaksanakan oleh dosen pada perkuliahan ini diantaranya adalah sebagai perancang

bahan ajar, sebagai eksekutor dan konduktor bahan ajar, sebagai organisator dan manajer

kelas, sebagai sumber pembelajaran, sebagai mediator, sebagai evaluator, dll. Dalam

melaksanakan perkuliahan, terutama dalam melaksanakan pelatihan penulisan karya ilmiah,

dosen tidak hanya duduk di meja.Dosen hendaknya berkeliling mengointrol dan memantau

mahasiswa yang sedang bekerja. Hal ini dilakukan tanpa harus mengganggu  kegiatan

mereka. Dosen dapat berinteraksi dengan mahasiswa. Dosen hendaknya membagi mahasiswa

kedalam beberapa kelompok(setiap kelompok tidak lebih dari lima orang) untuk mengerjakan

instruksi dosen. Dengan demikian, peran mahasiswa adalah bekerja dalam kelompok untuk

mengerjakan tujuan bersama sesuai dengan yang telah didiskusikan dan disepakati dengan

dosen.

Ketujuh adalah evaluasi atau alat ukur keberhasilan kegiatan perkuliahan. Evaluasi

harus dapat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, alat ukurnya harus sesuai dengan
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bahan ajar yang diberikan.Komponen  evaluasiatau penilaian dalam kegiatan perkuliahan ini

dapat mencakup kehadiran, aktifitas melaksanakan tugas, nilai UTS dan nilai UAS.Khusus

untuk mengevaluasi kemampuan keterampilan menulis karya ilmiah sebaiknya digunakan

penilaian otentik, karena berhubungan dengan karya tulis yang dirancang oleh

mahasiswa.Portofolio adalah teknik penilaian otentik.

Dari studi pendahuluan diketahui bahwa pada umumnya  mahasiswa merasa kurang

puas terhadap pelaksanaan perkuliahan Academic Writing dilaksanakan selama ini. Mereka

merasakan  bahwa materi pembelajaran yang diberikan diluar harapannya. Mahasiswa

berharap bahwa pembelajaran dalam mata kuliah ini lebih ditekankan kepada pelatihan

menulis, terutama menulis karya ilmiah. Dari studi pendahuluan ini diketahui pula bahwa

pendekatan pembelajaran menulis karya ilmiah (makalah) yang dipakai dalam kegiatan

perkuliahanI, pada umumnya menggunakan single shot method yang menitikberatkan kepada

pendekatan produk. Di Negara-negara maju, pembelajaran menulis yang menggunakan single

shot method dan pendekatan produk telah lama ditinggalkan, karena pembelajaran menulis

yang menggunakan pendekatan ini kurang memberikan latihan kepada mahasiswa

bagaimana cara membuat karya ilmiah dengan benar. Mereka tidak diarahkan dan diajak

merasakan proses kreatif penulisan makalah. Mahasiswa mahasiswa merasa, mereka tidak

diberi kesempatan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan karya ilmiah yang mereka

tulis, karena makalah yang ditulisnya tidak diberi feedback dan tidak pula dikembalikan

kepada penulisnya.Sebagai akibatnya mahasiswa tetap tidak mengetahui langsung kualitas

pekerjaannya.
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BAB VI
RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Pada penelitian tahap I, dapat dideskripsikan dengan jelas existing Condition

perkuliahan Academic Writing. Berdasarkan temuan dan rekomendasi pada penelitian tahap I,

dalam tahap berukutnya (tahun II) peneliti merancang pengembangan metode pembelajaran.

Pengembangan dimaksud adalah peningkatkan efektifitas  model pembelajaran kolaboratif

dengan menggunakan teknik penilaian portofolio dalam upaya  meningkatkan academic

writing mahasiswa.  Aspek yang disentuh dalam pengembangan tersebut diantaranya adalah

(1) aspek Silabus dan SAP, (2) prosedur perkuliahan, (3) peran dosen dan mahasiswa dalam

kegiatan perkuliahan, (4) Media dan sumber pembelajaran, (5) Lembar kerja

mahasiswa/Handouts, (6) bentuk/sistem evaluasi pembelajaran. Pengembangan tersebut akan

dirancang dalam sebuah prototipe model pembelajaran. Untuk selanjutnya model tersebut

akan diuji coba, dan diukur efektifitasnya sehingga dapat diketahui keandalannya.

Setelah diketahui keandalannya, pekerjaan selanjutnya adalah diseminasi dan

sosialisasi model pembelajaran di kalangan dosen. Berikut adalah langkah kerja

pengembangan model pembelajaran.

Gambar 6.1
Proses Pengembangan Model Pembelajaran
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BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam

studi ini, semuanya telah terjawab,dapat disampaikan dalam kesimpulan  seperti berikut.

Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi menyadari pentingnya mahasiswa

memiliki keterampilan menulis akademik (Academic Writing). Namun demikian hanya

sebagian kecil  program studi menyediakan mata kuliah khusus Academic Writing dalam

kurikulumnya. Pada umumnya program studi menyisipkan materi perkuliahan ini dalam

mata kuliah lain, diantaranya adalah MKU-BI.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan fakultas diketahui bahwa pimpinan

merasakan dan dapat tertidentifikasi rendahnya kemampuan mahasiswa dalam menulis

tulisan ilmiah. Namun pada kenyataannya pimpinan fakultas dan prodi  jarang atau bahkan

tidak pernah berkoordinasi dengan dosen Academic Writing guna mencari upaya untuk

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis akademik.Pimpinan fakultas tidak

pernah meneliti SAP dosen Academic Writing manakala mereka akan memulai perkuliahan.

Dosen pengampu mata kuliah Academic Writing di Universitas Pasundan Bandung

telah memiliki kapabilitas untuk mengajar mata kuliah tersebut. Hai ini diperlihatkan oleh

tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang telah memadai. Berdasarkan hasil

pengamatan di lapangan dosen-dosen Academic Writing hampir seluruhnya dosen tetap,

berpendidikan minimal S-2 (magister) ada pula yang telah menyelesaikan S-3 (Doktor)

pengalaman kerja minimal 10 tahun.

Dari hasil wawancara  diketahui bahwa sebagian  dosen menggunakan Satuan Acara

Perkuliahan (SAP) sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan Academic Writing, namun

demikian SAP tersebut disusun beberapa tahun yang lalu tanpa dilakukan pembaharuan.

Dari hasil wawancara juga terungkap kurangnya koordinasi antardosen pengajar Academic

Writing, sehingga terjadi keragaman tujuan perkuliahan.

Dalam pelaksanaan perkuliahan, para dosen pada umumnya  membagi perkuliahan

Academic Writing ke dalam dua bagian perkuliahan. Bagian  pertama adalah masa

perkuliahan yang diselenggarakan pada setengah semester pertama. Materi perkuliahan

yang diberikan membahas tentang teoretis tulisan-tulisan ilmiah”. Penyajian materi

pembelajaran seperti ini dianggap oleh mahasiswa sebagai materi yang membosankan.
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Termin kedua diselenggarakan pada tengah semester kedua. Materi yang diberikan adalah

praktik  menulis karya ilmiah.

Teknik yang digunakan dalam pembelajaran menulis karya ilmiah pada umumnya

teknis penulisan karya ilmiah secara teoretis. Perkuliahan diberikan dengan cara ceramah.

Dosen lebih banyak berperan sebagai pemberi materi, mahasiswa sebagai penerima materi

yang kurang berinteraksi dengan teman sejawat dalam hal diskusi materi perkuliahan.

Kegiatan perkuliahan biasanya diakhiri dengan tugas menyusun makalah yang harus

dikumpulkan menjelang atau bersamaan dengan Ujian Akhir Semester (UAS). Pendekatan

yang digunakan dalam pembelajaran menulis karya ilmiah adalah Product Approach.

Mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk mengetahui perkembangan kemampuan mereka

dalam menulis makalah. Mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki

kekurangan-kekurangan mereka atas makalah yang ditulisnya. Pendekatan seperti ini dalam

pembelajaran menulis sudah ketinggalan jaman. Pendekatan pembelajaran menulis yang

sedang trendi digunakan adalah process approach. Pada pembelajaran menulis yang

menggunakan process approach, mahasiswa dilatih untuk mengenal proses kreatif

penulisan makalah. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang

terdapat dalam makalah yang mereka tulis dengan cara mendapatkan koreksi atau komentar

dari teman sejawat atau dosen atas draf makalah yang mereka tulis. Mahasiswa dan dosen

bisa melihat perkembangan kemampuan mahasiswa melalui portofolio pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, mereka merasa  bahwa perkuliahan

Academic Writing yang telah mereka jalani tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka

mengharapkan bahwa materi perkuliahan Academic Writing dititikberatkan kepada

keterampilan menulis makalah ilmiah, bukan kepada pembahasan teoretis  (tentang

makalah ilmiah).

7.2 Rekomendasi

Setelah diketahui tujuan penelitian tahap I yaitu existing condition pelaksanaan

perkuliahan Academic Writing, pada kesempatan ini direkomendasikan beberapa hal sebagai

upaya mengembangkan metode pembelajaran Academic Writing seperti berikut.

Model pembelajaran ini memerlukan seting kelas secara khusus. Dengan demikian

ruangan kelas sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu. Pengembangan kemampuan menulis

melalui model ini menuntut aktivitas mahasiswa. Mahasiswa banyak diberi kegiatan yang

menuntut kesungguhan untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam studi ini teridentifikasi

kecendrungan bahwa mahasiswa kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan
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pembelajaran menulis makalah tinjauan ilmiah jika tidak  dikaitkan dengan kepentingan

studinya. Oleh karena itu, pelaksanaan model pembelajaran ini sulit dilaksanakan apabila

hanya mengandalkan  kesadaran mahasiswa saja, melainkan harus merupakan program wajib

(mata kuliah wajib) yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Artinya, setiap program studi

harus menyediakan mata kuliah yang khusus memberikan keterampilan untuk Academic

Writing. Mata kuliah dimaksud harus tertera dalam kurikulum program studi.

Dosen hendaknya merancang Silabus dan SAP terlebih dahulu sebelum pelaksanaan

perkuliahan. Hal tersebut merupakan upaya agar dosen dan mahasiswa dapat mengetahui

tujuan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah disepakati bersama-sama.

Perangkat pembelajaran seperti media dan sumber pembelajaran, lembar kerja mahasiswa,

dan instrument evaluasi juga harus dipersiapkan dengan matang.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa, materi pembelajaran

tersulit yang dapat diserap mahasiswa adalah kemampuan menggunakan unsur-unsur

kebahasaan, terutama penyusunan kalimat-kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang

kohesif dan koheren.  Selain unsur-unsur kebahasaan, teknik pengutipan juga merupakan

unsur yang sulit diserap. Oleh karena itu dalam pengembangan  model pembelajaran ini,

materi pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan tersebut sebaiknya mendapat

perhatian khusus dari dosen dengan cara menyusun strategi pembelajaran yang lebih terarah

kepada peningkatan kemampuan dimaksud.

Pembelajaran Academic Writing sebaiknya menggunakan teknik penilaian otentik.

Dengan teknik penilaian seperti ini perkembangan keterampilan mahasiswa dapat dipantau.

Teknik penilaian  portofolio dapat digunakan sebagai bukti prestasi mahasiswa yang dapat

dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, para dosen harus mengumpulkan portofolio ini,

membacanya, mengomentarinya secara tertulis, dan yang terpenting mengembalikannya

kepada mahasiswa.
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