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SUMMARY

The problem studied in the current res€arch was haw to develop t€aching models
an{l instructional tools based on schemata which werc expect€d to improve students'
skills and intcrest in writing English argumentative text by intcgating SQ4R (Surv€y
Question Read Reciie Record and Review) and TTW (Think Taik Write ) for shrdeffs
of English Education State University of Malassar, who attended the course r'Aoademic

Wdting".

This R&D tesearch aimed at developing teaching models and instructional tools
for ieaching English writing specifically in *'ritirg atgumeniative texts. The cuffent study
was expected to eniance the studeirts' ability and interest in leatdng English
argumentative \rriting. The fts€arch \ras designed to ftllow lhe model developed by
Borg and GaI (1983)- This research \l.as an extcnsive process ofresearchihg the treeds of
snrd€ots in English Educafion offlNM and then developed prcducts desi$ed specifically
to mect the needs of shrdmts to inlpaove {.Titing skills and interest in writing English
argumenlative texi.

In tbe current study, tle development of t€aehing model ard instruments will refer
to the sJdax of leaming model {br cach meeting. Fulhemor€, the ilnpiemeniation }rill
be limited to one class of Elrglish Education students who hav€ programmed the
"Academic Writing" Course. The results of this limited implementation will be discussed
by thc rcsearch team pdor to the implementation ofthis leaming device in wider scope-

The resul6 of the study showed that in general, it seem€d ihat the instuctional
iools developed in the study have firlfilled c€Itain requirernents after the validadon
process limited tried out. Based on ihe process ofvalidation, it is fould that thc tools did
nol need to be sigri{lcant1y imFoved. Sugg€stion from the usem, both model lecturers
and obserwer sho*'ed dre tools could be impl€mentod in the teaching of writing.

Dlring the stage of reflection, the lecfu-rers who played the roles in tum as
teachirU model and obselver', they really made use tlris moment to share each other for
the improvem€nt of the rnodel. It was proven that the wealmess found whjch was
experi€nced by the lectuters during the prcvious try-out 1'as not happened again to the
other lecturers after they have shared their ideas-
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PRAKATA

Deugan penuh lasa s],ul:ur dan ucapan Alhamdulillah Tim Peneliti

sampaikan ke hadfuat A1lah swt. atas RakhmatNya katena pcnelirian talun

pertama ini telah selesai sesuai denganjadwal Fng ielaL ditennrkan.

Pelelitiar ini direncanakan be angsung selama 2 tahun dan yang disajikan

dalam lapomn ini adalah hasil yang dipe(oleh pada tahun pertama. Masalah utama

penelitian ini adalah bagaimana mengembargkan modol dan perangkat

pembelajaran menulis argumcntasi Bahasa Inggris berbasis SKEMATA dcngan

memadu metode SQ4R dan TTW bagi mahasiswa program studi Pendidikan

Bahasa Inggfis FBS UNM. Prototlpe model pernbelajarao serta perungkat yang

dimaksud adalah sintaks pembelajaran berbasis SKEN4-ATA dan RPP dan LKS

mahasiswa yang meogikuti rnataL:uliah "Academic Writing". Sasaran yang ingin

dicapai adalah bagaimana menghasilkan produk baik berupa perangkat mauFm

model yang telah diuji coba secara t€rbatas dapat dijadikan referensi atau bahan

masutar dalan mngka implenentasi nodel pembelajar'an nenulis bahasa Inggris

dalam upaya meningkatkan keadvilas menulis bahasa Inggris teks argumentasi.

Penelitian tahun perlama ini merupakan awal dari pen€litian yang

rencanakan berlangsung selana tiga tahun utituk menglrasilkan perangkat

penrbelajaran sampai pada tahapan pcngembangan perangkat penilaiaD be$asis

SKEMATA.

Ijalaln kesempatan ini Tim Peoeliti tak lupa menyampaikan penghargaan

dan terima kasih yang setinggi-tinggiaya k€pada:

1 Dit ektorat Pembillaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyalakat,

Diteklorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depaltcmen Pendidikan Nasional yang

telah membiayai kegiatan penelitian tahun kedua ini.

2. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar sebagai pelanggungjawab

penclitian ini yang telah nemptoses secara admiristratifmaupun akademik

da.i pengusulan proposal, proses perizinan, penandatangan kontak, evaluasi

dan monitorilg sampai pada pengiriman lapolar.

3. Dekan, Ketua Jursan, dan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yarg telah

memberika, izi[ pelaksaman penelitian di Jmrsan Balasa Inggds FBS UNM.



4. Para dosen dan dEhasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian

ini baik sebagai peserta didik, validator, observer, maupun evalirittor.

Ti& Peneliti menghalapkan semoga i[strumen pembelajaf,an menulis Bahasa

hggds bagi mahasiswa jurusan bahasa Inggris, sebagai produk penelitian dapat

memberikatr manfaat yang sebesar-besamya dalam rangka peningkaian

kompetensi melulis dahasisrra dm kualifikasi dosen dalam rneogajar dengan

merggumkan pendekatan berbasis SK.EMATA.

Makassat, 7 November 2013

Tim Peneliti,
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BAB I

P'NDAHI]I,I]AN

A. Latlr Belakang llasalah

Dcwasa ini tslilal\ "Research-based' adalah istilah yang iagi meqjadi

paradigma dalam memilih model-model pembelajaran dan bentuk-b€ntuk ponilaian.

Para peneliti bidang pendidikan dan pengajarar memitiki perubahan perspektif

dalam me andang k€giat mengajar sebagai seni menjadi mengajal sebagai

sebuah sains. Hal inj ditandai dengan maraknya penelitian dan pengembangan yang

dilaL_ukan para tenaga pengajar untrik melilat efektivitas suatu flodel pembelajaran

secara empirik.

Pembelajaran menulis merupakar salah sa pembelajara.n keterampilan

berbahasa yang yang dirasakan sebagian besar mahasiswa sangat sulit dan

membosankan. Di pihak guru mereka mengatakan ya, tetapi di balik semua iiu.

mcnurut peneliti bisa menyenangkan. Hal iersebut dibuldit(an dengan adanya dalam

kegiatan sehari-had berbagai macam tulisan derlgan berbagai tujuarr dan fungsinya

yang dilakukan oleh berbagai kalangaD. Karena itu, ketet?mpilan menulis

menrpakan kegiatan kebahasaan yang memegang peranan peniing dalam dina.Irika

peradaban manusia. Dcngan menulis omng dapat mclakukan komunikasi,

mengflnukakan gagasan baik dari dalam ma[pun dari luar dirinya, dan mampu

mcnpcrkaya pengaiarnannF. Sohingga dapat dikatakan bnhwa tidak ada

peradaban s€perti sekarang ini tanpa adanya kegiataD m€nuljs.

Untuk rlenghasilkan sebuah tulisan yang baik, seorarg penulis

nembutuikan pengalanan rrenulis mallpw latar belaLang pengetahuan t€ntang

sesuatu yang akan dituangkan di atas kertas. Dan untuk rnemperoleh pcngalaman

dan latar belakang pengelauan tenta.ng sesualu yang dapat dituangkan di alas kertas

bagi seorang penulis, drbutulkan kemamluan membaca dan kemampuan ma'eflcksi

pengalaman dan hasil bacaan yang baik- Karena ilu hasil menulis t.r4a didahului
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oleh kegiatan meftbaca atau peng€laman sebeluruya lidak mulgkin menghasilkaf

tulisar yang malsimal. Sesuaj pemyalaan Neele (2009) dalam buhmya 'A Creative

Writing Haldbook' bahwa:

"Reading will always help you to carry on writingj yol! will want and ne€d to
read, and not just the extracts contained here- These werc chosen because
they display possible nElhods; th€y.epresent solutions to problenrs of fo1m
and dre petsonal responses ofvadous writen to those problems. Tte \.dter
will always bc faced wjth such dilemmas" (p: xii).

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran menulis di

kelas, peneliti memandang pentiagnya kegiatan piamcnulis bcrupa kegiatan

membaca sebagai advance organizer. sebelum kegiatan pe$beiajaran me.ulis

dilakukan uuflrk memberikan bekal pengeiahuan avral kepada mahasiswa atau

peserta didi&. Ha1 ini selalan dengan pemanfaatan teori skemata dalam

pembelaj aran.

Dalam siiabus ?rogam Studi Peudidikan Bahasa Inggds, Universitas Negeri

Makassar, disebukan bahwa salah satu kotera.hpilan menulis bahasa Inegris yang

harus dikuasai oleh lulu$n jruxsan bahasa Irggis adalah menulis ieks argumentasi

(argumedati|e /tt g). Menulis teks argumentasi merupakan hal yaltg sangat

pe[ting bagi mahasiswa karena ini erupakan sarana uniut mengungtapkan

idc, gaga$n dan keingitraD. Harrpi setiap tugas atau pekerjaan di semua hal

m€merlukan argumentasi. Melalui argunentasi seseomng dapat meruljrikkan

pemyataar-pemyataah (teod-leori) yang dikemukakan benar ata[ tidak dengan

mengacu pada fakta atau bukti bukti yang dilunjukltan. Dengao demjkiau,

a.gumcntasi mengharuskan seseorang untuk mampu mempertanggung-jawabkan

apa yang dinyaiakal/di kaiakall.

Namun kenyataa! yang teiadi pada saal observasi dan wawancara

ditemukan bahwa mahasiswa kesulita! mengungkapkan ide, gagasan, dan keinginan

dalam mengcmbangkan bahasa yang t€pat untuk neyakinkah orang lain. Menurut

basil pengamatan penelili, salnh satu penyebab[ya adalah karem mahasiswa kurang
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dikenalkan dengan jenis karugan argumentasi dan juga dosen kurang menerapkan

strategi pembelajamn sefta medla yang tepat dalam pembelajaran nenulis-

Permasalahan hin yang terjadi di lapangan menMjukkan bahwa:(t)

peiakanaan menulis masih berorientasi pada produk m€oulis (2) k€temmpjlan

menulis disikapi sebagai kegiatan isoladf yang tidak teiintega.li dengan

keterampilan berbahasa lairnya. (3) kegiatan p€mbelajaran menulis yang

diiaksarakan belum rnenggambarkan proses mcnulis yang meliputi plalrenulis,

ourline, perencanaan keraogka lulisan, pe$aikar t isan (penyrnrngan), dan

publikasi, (4) dalarn pcnrbelajaran menulis belum tampak inlemksi anta$iswa

dengan teks, siswa dengan siswa. siswa dengan guru, (5) hasil pekerjaan siswa tidak

r ariarill bcnmknya kebanyakan benrul ndrasi

Dalnm kaittu'rnya dengirn psikologi pembelajaran, perlu disadari bahwa

keinginan menulis ifu harus rnuncul dari hati dan kernampuan sendiri sehingga jika

dipaksakan akan merljadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan hasil

wawancara telhadap beberapa orang mahasiswa prognn pondidikan bahasa Inggris

menyatakan bahwa nereka kurang senalg terhadap pembeiajaran menulis

karena rnodel pgmbelajaran yang ditgrapkan dosen dalam kegiatan kelas sangnt

monolon dan lidak variatif sehingga nrenimbulkal kebosanan dalam mengikuti

proses pembelajaran menulis. Kasus ini lnenrpakan salah satu pemicu kuratgnya

semangat mahasiswa untuk belajar menulis khususul,a melulis paragral argumentasi

dalam bahasa Inggris. Namun, mau ddak mau karera takut tidak lulus hata kuliah

tersebut, sebagial besar mahasiswa menghadiri kelas hanya urtuk menggugurkan

kewajiban mengikuti kelas scbagei salah satu persyamtan untuk mcndapatkan nilai

dari dosen.

Iakor lain yang nemicu L:urangnya minai dan semangat mahasiswa unhrk

belajar menulis secala maksifial ailalah karena toFik-topik yang diberikan oleh

dosen lebih banyak te*ait dengan tenra-lema yang tidak ada dalam skemata pam

malasiswa pada umumnya. Hal s€pedj ini tentu saja tidak mendukung kemampuan
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kognitif mahasiswa unhrk mengembangkar karangan atsu tulisan sesuai topik ya g

dilugaskan kepada mereka. Pada hal secara teodtis, ntuk menghasilkan sebuah

tulisan yang baik, rnaka perlu didlkung dergan kemarIrpuatl arlal yang memadi.

Hasrl observasi peneliti menunjullan bahwa untuk mengahasilkan sebuah iulisan

yang baik tidak clkup hanya dengan memiliki kemampuan bahasa yang memadai

tetapi juga latarbelakang p€ngetahuan tettang hal yang akan dituangka. di atas

kenas sebagai hasii refleksi dan bepikir kitis terhadap pengetalluan awal yarg ada

dalarn memori s€seorang.

Oleh karena itu, unmk melingkatkan kemampuar dan minat belajar menulis

mahusiswa n,aupun pesefta did;k paala ununya diperlukan tenaga pengajar atau

inslliklur kcaiif yang mampu nelakuiran ino\,asi model pembclajaran. Unruk ihr,

pada kesempatan ini pen€liti mencoba melakukan inovasi ata! pengembangall

model pembelajamn menulis teks argumentasi yang diduga dapat meningka&an

minat belajar dan hasil belajar menulis mahasis\ia d€ngan mengintegrasikar metode

SQ,{R dengan metode Tlink-Talk-Wdte. Metode ihi adalah perpaduan antara

metode rnembaca pemahaman dan metode kolaborasi. Diharapka,.r dengan menladu

kedua metode tersebut, sesuai temuan-tcmuan sebelumnya, maka diasumsikat hasil

belajar dapat dan minat belajar memrlis mahasiswa dapat ditingkatkan secara

sicnifikan.

B. Masalah Penelitial

Berdasarkan latar belakang masalah yang diu?ikan di atas maka penelili

mengajukan pertanyarn masalah sebai benl''ul:

1. Bagaimana rnodel bahan penbelajaran yang dapat medngkatkan hasil

belalar menulis dan minat belajar menulis mahasiswa setelah aknfmengikuti

kegiatan belajar dengan meneiapkan SQ4R dan Think-Ta1k-Write?

2. Bagaimana modcl aklivitas pembelajamn menulis argumentasi dengan

mengitegrasikan metode pembelajamn SQ4R dan TTW yrng dapat
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meningkatkan hasil belajar nrenuiis arglrmentasi dan minat belajar menulis

maLasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Ingg is FBS IINM?



BAB II
TINJAI]N PI]STAKA

A Pengertian, Mrnfaat, dan Langkah Pemb€lajaran SQ4R

1. Pengertian SQ4R

Stategi Sunet, Qlteslion, Read, Refect, Recite, -Rertep 1SQ4R) adalab salah

satu stuategi membaca yang diduga dapat mergeNbangkan keterampildr

merakognitif p€sefta didik. Shategi ini dikembangkm oleh E.L. Thomas & H.A.

Robinson pada lahun 1972. Secara ieodtis keenam langkah dalam strategi membaca

ini mempunyai manfaat yang saling mendu(-ung untuk mengaktifkan kemampuan

kognisi sesorang rmtuk menulis apa yarlg telah dibaca dan diskusikan dengan tehan

kelompoknya masing-masing.

2. Manfaat Metode SQ4R

Manfaat umum metode ini adalah membantu siswa r:nfuk nengambil sitap

bahrva bul'u yang akan dibaca tersebut sesuai kepcrluan/kebutuhan atau tidak-

Metode ini bertujuan unfuk meorbekali siswa dmgan suatu pefdekatan sistelnatis

ierhadap jenis-jenis membaca. Tujuan diterapkannya merode ini dalam kegiatan pre

writing adalah unfuk membekali mahasiswa dengan gengetahlan awal te(kait

dengan tema-tema yang akan dikcmbangkan dalam kegiatan menulis.

3. Langkahlangkah Pemlrelajaran SQ4R

Pada penelitian dan petgembangan ini akan diterapkan metode SQ4R.

Metode ini memberikan strategi yang diawali dengan membangun gambaran umum

tentarg bahan yang dipclajari, menumbuhkan pertanyaan dari judul/subjudul t€rkait

dengan tema yang akan dikembangkan dalaln tulisan mahasiswa. Metodc SQ4R

mencakup euam taiapan kegiataD, yakni:
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1) Survcy (pen€litian petrdahuluar)

Dalam tahap ini, mahasiswa mulai meneliti, meninjau. menjajali dengan

sepintds kilas untuk rneoemukan inlormasi terkait deluan tema yang akao

dikembangkan. Dengan melakukan peninjauan dapat dikumpulkan informasi yarg

diperlukal untuk mcmfokuskan perhatian saat melnbaca.

2) Question (trnyr)

Setelah melakukal survei, akan ditulis beberapa buiir pertanyaan.

Mahasiswa ajukan beberapa pertalyaan yang bisa dijadikan pembimbing membaca

agar terkolrs€Dtrasi dan terarah. Jumlah pfllanyaan bergantung pada paqang-

pendeknya teks, dan kemampuan dalam memahatni teks yang sedang dipelaja.i.

3) Read (bara)

Jika membaca dengan ieliti dan seksama dirasa sulit, maka langkah

membaca ini Dihitnal untuk menjawab pertmyaan-pertanFan yang dirumuskan

pada langkah Question. Bagian ini bisa dtalankan d€ngan efisien dan efbktifapabila

psnlbaca benaFbmar nefianfaatkan daftar peftanyaan terscbut yakni menbaca

dengan maksud mencari jawaban atas pertanyaan-p€rtanyaan itu.

4) Reclte (ceritskrn kembali dengan kata-kata sendiri)

Pada dasamya R€cite bertujuar u fuk mengutamkan kunbali berbagai

informasi baik yallg berupa jawaban atas pcrtanyaar-pqtanyaan kita maupun

inlormasi laimrya yang kita anggap perrting! merangkunnya, dan menyimpulkan

alas apa yang sudah dibaca sesuai dengan velsi pembaca.



t Record (Rekam)

Tahap Record ini kita menandai hal-ha1 yang dipaiarnj dari sebuah v/acana

DJrbrk referensi dikemudian ha1i. Proses m€milih dan menandai akan metruntlm kita

menefiukan ide utama wacana tersebut. Suatu saat, ketika l<ita meninjau kembali

wacananya, kita akall tlenemukan hal-hal yang penting dalam sebuah wacana tanpa

hanx membaca wacana secara keselrruian

6) Revi€w (tinjauan k€mbali)

Pada tahap ini akan banyak menolong mahasiswa dalam 1nengingat bahan

t€rsebut sehingga kita akan dapat d€ngan mudai mengirgahya di dalam kelas seria

mengernbangka.rya dalam fulis argumentasi yang direncanakan.

B. Konsep, Manfaat, dan Langkah Pembelajaran Think-Telk-Write (TTW)

l- Konsep TTW

Model pembelajaran dengar Tekn* Think-Talk Write (TTW) dipe*enalkan

oleh Huinker dan Laughin (1996j81) dalam pembelajaran matenratika. Di Dalam

hl:unya diryatakan bahwa "berpikir dan berbican merupakarl ]atgkah penting

&lam proses membawa makna ke dalam tulisan sisrr'i/a. Mercka mengklaim bahwa

diskusi adalah kunci untuk membangun sebuah komunitas pehbelajalan di dalam

kdas-

Z Prosedur Pembelajareu Menulis dengan Teknik ThinL-Talk-W.ite (TTl4)

r- Ihink (Beryikir)

Akivitas berpikir siswa dapat terlihat dari pros€s membaca $ratu teks soal,

Lrrlodian membuat catatan kecil dari apa yang telah dibaca. Membuat catatan dapat

r.Ep.ftioggi pengetahuan siswa, bahkan meningkaikar kererampilan beryikir

L meaulis.



b. Tnlk (Bet biLara)

Pada tahap k€d ajni, siswa dibagi menjadi beberapa kelonpok

Tiap kelorrpok terdiri atas 3-5 om,llg siswa y'dng heterogen- Hal ini diinaksudkan

agar dalam tiap kelompok terdapal kenrampuau siswa yang befteda_beda sehingga

terdapat siswa yang nrelnbantu anggota lain dalam menyclesaikan masalah Sclain

iru dalam tahap ini siswa memungkinkan untuk terumpil berbicam Diskusi yang

terjadi parla tahap tal/r ini merupak;l]l s?r'alla unhrk meigulgkapkan dar

m erefleksikatr pikirat siswa.

L ,Yrite Ale ulis)

Tahap yang terathir adalah ltlile, siswa menuliskan hasil djskrsi pada

Lcmbar Kerja Siswa (LKS). Aktivilas Drerulis beradi mengkonshlksikan ide,

karena setelah berdiskusj atau berdialog anla(eman, kemudian siswa

mengunglafk"nnya kednldmbcnllLk rulisrn

3, Alur Pcmbelajaran MeDulis dengan Mengguntkan Teknik TTW

Alur pernb€laja: an menulis karangan argumentasi dengan mmggunakan

rehik TTW dapat terlihat pada Ganbar 1. Langkah-langkan Pembelajaran deigan

menggnnakan teknik 7lnxk-Hk Vi ite (ITW) adalah sebagai beriknt'

l) Dosen membagikan selebaral yang memuat soal yang harus dikerjakan oleh

mahasiswa sena pctunjuk pelaksanaannya.

l) Mahasiswa membaca teks dan membuaf catat'u kecit benrpa hal- hal yang

diketahui dan iidal diketahuinya dad hasjl membaca sebelumnya fi'Lkr'

i) Vahasiswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan terDan satukelompok

untuk membahas isi catatan kecil yang telah buat dari hasil membaca [41't)'

J) Vahasisw:r mcngkonstruksi sendid pengciahuan yang me,nuat pemahaman ke

dalam tulisan argomentasi fxriler-

l\lenurut Huinker dan Laughin (1996) bahv/a teknik ini terlihat secala khusus

3Gktif kerika sisrva ditugaskarl mereocarakan, medtukas, ata[ rnerefleksjkai, dat

:ereka beketja daiaft grup het€rogeh yang terdiri atas 3-5 siswa- Grup heterogcn
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dirnaksuilkal agar dalarn g1rp tersebut te.dapat sis\r'a yang membantu anggota lain

dalam menyelesaikan masalah.

Ganbar 1: Alul pembelajaran menulis karangan dengan teknik
TTW

C. Konsep Belajar yang M€ndukung Metode SQ4R dan TTW

Teori belajar }lang mendasaf pembelajaran delrgall metode SQ4R

Tllint-Talk-Write (TTly) antara lain adalah teori beia.jar pencmuan fdr.rcorerl,

konstxktivisme.

Sclain z1,ir.or,?ry, teod belajar iain yang mendasari pembelajaran dengan

tektrik TTW adalah korstruktivisme dari Piaget dengan ide utamanya adalah sebagai

berikut.

l) Pengetahuan tidak dibe.ikan dalam benruk jadi (fiml). tetapi siswa nemb€ntuk

pengetahuannya se[did melalui interaksi dengan lingkungatuya, melalui prcses

asimilasi dan akomodasi. Asimiiasi adalah penyerapan informasi baru ke dalam

Fikiran. Akomodasi adalah penyusunan kcmbali (modifikasi) stlukhrl

dan

1111N,( Membaca teks
dan Membuat Catatan
secara individual

1)4 rK Iiter atsi dalam
glup Untuk membahas jsi

Caaatan kecil

ttryl7t Konstruksi hasil
dai. think dar\ talk secara
individual
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kogoitif karena adanya infonnasi baru, sehingga infbrmasi itu mcmpunyai

tempat.

2) Agar pengetahuan diperoleh, siswa halus beraalaptasi dengan lingkungannya.

Adaptasi menipakan suatx keseimbalrgan artara asimilasi dan akomoda'si

Andaikan dengan proses asimilasi sescora[g iidak dapat melakukan adaptasi

terhadap lingkunganny4 terjadilah ketidakseimhalrgtit (di seq ulibrilnr.

3) Pertllmbuhan inlelekh:al menrpakal proses terxls menetlis l€nlang keadaan

ketidakseimbangan dan keadaan sei;li,b,tr$ l.lisequlibriutn-eqailibriwn) Akut

tetapj, bila tidak terjadi keh$ali keseiolbangan, maka individu itu berada

pada tingkat i elekhral yang lebih tinggi daripada sebelu]nnya. Menurut

pandallgan lerscbut, teori konstnrktivisme dapat dikalakan berkenaan de-

ngar ba8aimana anak mempeloleh pmgetahuair dalam berinreraksi dengan

lingkungannya.

Jadi. mmurut konslrukt visme, belajar adalah kelerlibatan anak secara aktif

mcmbangun pengetahuamya melalui berbagai jalur, scperti membaca, belpikil,

mendengar, berdisL-ur9i, mengamad dan melakukan ekspedmen terhadap lingkungan

seria melapotkannya,

Dengan detikian, ciri_cid pembelajaran yang berbasis koDstiuklivisnle dan

drsco!€ry sangat sesuai dengan tcknik fiirA_I4lt-llr'ile, sehingga peranan gtlx

dalam telinik itti sebag i stinulatnn of leQt ning benar_benar dapat m€mbantu

siswa dalam mengkonstuksi pengcrahuan

D. P€nelitian Terd{hulu Tentstrg Perggunatn Nletode SQ4R

Penelilian tentarg penggunaan metode SQ4R urtuk 
'lenitrgkatkan

kemarnpuar m€mbaca pemallaman para perscda didik tclah banyak dilakukm pada

b€.bagai bidang keilnluatr- Namul pemanfaatannya unb.rk lujuan pengembangan

iimarnpuan menulis sjswa masih bclum ditakukan Di antara pehelilian tentang

SQ.IR -vang telah dilakukan pada konleks pembelajaran di Indonesia adaiabh
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(Su.lilowati, 201lj Yunitasari, 201 1; Mdrlina, 2010; ard Tomo, 2003). Selanjutoya

Lembaga Leaming Straiegies Developm€nt Queers University dalam buku

"Critical Reading for Graduates studeds dinyatakar bah$a:

The SQ4R assists university students io read more €ffcciivcly and effrciently.

SQ4R is a powedul approach that incorporates a number ofreading skills

and techniques such as skimming, elaborating, note-making, and rcciting
(p.7).

Penelitian tirdakal kelas yang dilakokar oleh Yunitasai (2011) un k

meningkatkan ketnanrpuan rnembaca pemaha.rnan siswa kelas VII SMP Negcri 2

Singosari Kabupaten Malang mengurgkapkan bahwa dergan menggunakall stategi

SQ,{R dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Hal te$ebut dapat

dibuktikar dengan iasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca peftahanan

sis\{a yang terbagi dalam pembclajarall henentukan ide pokok, menyimpulkan

cerira, dan mercaritakan kembali isi c€rita yang ielah dibaca.

Di Jawa Barat, penelitian eksperimcn tentang SQ4R juga telah dilukakan

oleh Marlnra (2012) terhadap Siswa kebs IX MTS Muharnmadiyah Karangpawitan

Bandung, rnen€mukan bahwa penggunaat SQ4R sangat berpengaruh terhadap

pemahaman membaca siswa,

Selanjutuya Tomo (2003) dalam penelitiaruya untuk menguji efekivitas

peoginregrasiar teknik membaca SQ4R dan membuai catatan berbentuk Graphic

P(xtorgaxiel (GPO) dalah upaya meningkadcn hasil belajar IPBA sisu'a dan

=.ng.'mbangkan metakognisi siswa kelas 1 SLTP ditemukar bahwa

;Etgrnlegrasian teknik membaca SQ4R dan membuat catalan berbentuk CPO lebih

.!_3kif dalam meningkatkan hasil belaj.F IPBA siswa dan mengemba gkan

:{-*ognjsi dibandingkan dengar penerapan pendekatan konvesional, dan tingkai

:-*.rrirasnya bila dilihat dari Iilai effect si-e (ES) masing-masing ES = 0.68 dan

: ai ergoloDg dalafi kategori sedang. Selanjutnya, dinyatakan bahwa efektivitas
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pengintegrasian teknik SQ4R dalam pembelajaran temyata neningkat apabila

melibatkan aLtivitas mengorganisasi informasi yang telah dibaca, khususnya pada

talap kaji-ulang Eeview), dalarn bentu-k Graphic Postrorgamzer (CPO).

Be.dasarkan hasil-hasil uji €mpirik yang dilakukaD di atas maka dapat

disimpulkan bahwa metode SQ4R €f€ktif urtxlc digunakan dalam proses

pembelajaran untuk meningkat retaNi sisva terhadap hal-hal yang telah dibaca.

Sehitgga, mmu.ut peneliti metode ini diduga dapat menambah kemampnatr menulis

siswa apabila diterapkan dalam kegiatan pramenulis siswa baik ditingkat sekolah

meneagah maupur d;dngkat perguruan tinggr.

l
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BAB TII

TUJUAN DAJ\ MANFAAT PENtrLITIAN

A, Tuju{n Penelitian

Tujuan penelitian pengembangao ini adalah unhrk:

l. M€ngetahui model bahan pembelaja.an yang dapal meningkatkan hasil

belajar'menulis dan minat belajar me ilis mahasiswa setelah attifmengikuti

kegiatan belajar dengm menerapkan SQ4R dan Think-Talk-Write.

2. Meng€iahui bagaimana modcl aktiyitas pembelajalan merulis srgumentasi

dengan mengit€grasikan meiode pembelajaran SQ4R dan TTW yang dapat

meningkatkan hasil b€lajar menulis argumentasi dan minat belajar rnenulis

mahasiswa Progam Studi Perdidikan Bahasa lnggris FBS L]NM.

D, Manfaat Penelitirn

Hasil pengembangan model pembelajaran dan materi pembelajaran yang

dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif

model pembelajaran menulis bahasa Inggris klususn-va dalam pembelajaran menuiis

a.gumentasi baik di tifgkat s€kolah m€nengah maupun di pelgu-ruan tinggi. Hasil

penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan pada pengembangan teoretis

dan prakfis dalam pembelajaran metrulis bahasa Inggris sebagai bahasa asing

khususnJ'a menulis algumc asi. S€lan inr, diharapkan ptoduk berupa artikel ha.sil

p€nelitian ini dapat diterbitkar! pada jumal intemaiional naupun jurnal teraloeditasi
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Subjek P€n€litian

P€nclitian pengembangan ini betiangsung di Jurusan Bahasa Inggris

Univelsitas Negeri Makassar. Mahasiswa yang menjadi subjek p€nelitiar adalah

mahasiswa pendidika[ Bahasa Llggris yang nlengilarti matakuliah "Acadcnic

Writing" yang terdiri atas kelas A, B, C, dan D. Jrunlah mahasiswa yang morgilnti

mata kuliah tersebut adalah sekitar 160 orang secara keseluruhan. Alasan menriiih

mahasiswa Pmgram Studi Pendidikan Bahasa loggis adalah karera helompok

tersebut akan mebulis karya ilniah berupa skripsi yang termasuk jonis teks

argllmentasi.

B. Waktu Penelitian

Sesuai dengan karakter penelitian dan pengembangan yang bersilat

longitudi'al. maka perelitian ini direncalakan berlangsung selama dua tahun. Pada

tahun pel1ama. penelitian direncanakan berlngsung mulai bulan April 2013 sampai

dengan bulan Nopember 2013. Selanjuhya, pada ialun kedua direncanakan juga

berlangsung sampai pada bulal Nopember 2014.

C. Desain Perelitian

Penelitiar ini adalah penelitian dar pengembangan model dan perangkat

p€mbelajaran menulis bahasa Inggris be$asis skemaia dengan mengintegrasikan

.netode SQ4R dan TTW untuk nreniugkatkao kefiampuan dan minat orerulis teks

argumeDtasi bahasa t[ggris mahasiswa Pendidik Bahasa ]nggris Universitas

\egeri Makassar. Data-daia dalam penelitian iri akan dianalisis secara kualitadf

Jan kuantitatif. Data ya11g djp€roleh dari hasil wawancara dar pengamatan akarr

Jtunalisis secara qualitatif. Sedargkan daia uji validitas dan efektivitas akan

lilahrkan secara stastistik L:uantitatif .
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D. Model Pcngcmbangan

Unhrk p€ngembangan model pembelajaran dan peraogkat pembelajaran

keterampilan menulis argufieotasi bagi mallasiswa Perdidika:r Bailasa lnggds, akan

dimodifikasi rnodel yang dikembangkan oleh Borg & Gall (1983), d€ogan latgkah-

langkah sebagai berikut:

(l) Pen€litian dan pengurnpulan informasi ( r'esearch anil infotmalion collecting ),

yakni studi pendahuluan, pelr$tmpulan data awal ternusuk di dalamnya

kegiata.r membaca literatur, mengkaji landasan teoitis dan hasil_hasil pelr€litian

terdahulu yang relevan, observasi, dan persiapan laporan,

(2) Perencanaarr ( planning). Men]'usun re[can a penelitiaq meliputi kemampuan-

kemampuan yang dipcl lukan dalam pelaksanaan penelitian, menrmuskan tujuan

yang hendak dicapai, mene hrkai uruiar kegiatan, dan uji kelayakan dalarn

lihgkup terbalas.

(3) Pengembargan model 
^Nal 

(. develop p|elbtinal:- lbm af product ). Kegiat3't..

menyiapkan pcrlengkapan daD instnrmetr evaluasi

(4) Uji coba terbatas terhadap model ar al ( prelirninary lield tesling ) Uji coba

yang frelibalkan saru kelas 6ubjck uji coba. Dalam kegiatan jri siswa di bed

inslnrmen evaluasi domain af-ektif

(5) Hasil tcs dianalisis \rji validitas dan uji reliabilirasnya

t6) Uji coba lapangan faain lield tesli g ).Melakuk',u uji coba varg lebih luas,

rurelibatkan dua kelas dari dua sekola}t

r7) Revisi model hasil uji coba lapangan ( opet? lianallield taiing ).

Mcrnpcrbaiki,/rnenycmpurnakan model awal hasil uji coba lapangan,

!8) Uji coba lapargaf secara operasionai ( tPeratioftal.field tesling ). Pelaksa,naa-

n)'a melibatkatl sekolah dan subjek yang lebih banyak lagi. Dalam kegiatan ini

dilakukan pengamatar, angket, dan wawancara Hasilnya dianalisis irnhrk

mcnmtukan apakah model layak atau belum,
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(9) Revisi model alhir ( final prcduct rcr'ision ). Penyempurnaan rnodel dilalukan

berdasarkan hasil uji coba lapangan secara opemsional.

(10) Diseminasi dan implementasi ( dr',rremiration and implementation).Mela-

porkan hasilnya kepada berbagai pihak, baik melalui pertemuan p.ofesional,

jumal maupun pubiikasi lainnya.

Untut menyed€rhanakal tahapan penelitian yang dikembangkan oleh Borg

& Gall, maka dalam penelitian ini akan dilakukar p€nyederhanaan taLapan

pengembafgan sesuai dengan kondisi lapangan sebagaimana yang digambarkan

dalarn Diagram 2 alur penelitian dan pengembangan protot'?e model.

(l) Studi Pendahuluan
(2) Pada tahap studi pendahuluan m€liputi kegiatan Eengkaji literann, mengkaji

hasil-hasil penelitian yang relevan, dan melakukan penelitian pm- survey

terhaalap proses pemb€lajaran men is teks a-rgumentasi, sefia menj^tsun

nncangan model atau model awal.

- ?eddapdt guu l€ntang

penbelaiam n4rli6

Diagram 2. Roadmap Alur Pengerobangan Model
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(3) Pengembangan model, setelah [aarus1ln model awal selanjutoya melakukan

pengembangan instrumfl .

(4) Penerapan model, dilakukan melalui uji coba kelayakan dan aDalisis hasil.

E. Op€rasiohallsrsi Pengembttrgsn

1 Kegratsn Tahun Pertama

Kegiatan pada tahun pedama penelitian ini rcncana dikembangkan Modei

pernb€lajara.n dan perangkat pembelajaran bempa RPP dan LKS yang diharapkan

dapat meningkatkan hasil belajar dan minat belajat menulis teks argumentasi bahasa

Inggris. Pengernbangan rencana pembelajann mengacu pada pe4aduan sinkks

model pembelajaran SQ4R dan TTW pada setrap Perlemuan Dalam rencana

pembelajaran ini juga akan dicanturikarl modcl pemb€lajaran yang sesuai dsngan

pokok balrasan yang disajikan.

Peungkat pembelajaran berupa LKS yang dirancang dengan perpaduan

metode SQ4R dar TTW bagi mahaiswa akan berisikan materi penbelajaftn yang

dapat dijadika! siswa sebagai bahatr latiian lang menarik sehingga mengundang

pcrbatian siswa untuk berlalih menulis teks argumentasi.

(2) Kegiatan Tahun Kedua

Sedangkan pada iahun kedua akan dikembangkan buku Siswa dan dan

scoring rubric dan perbaikan LKS pada talun pertaoa sebelurB dilal:ukan ujicoba

!€cara meluas di beberapa kelas bahasa lnggris di jurusaa Bahasa Inggris FBS

t-l{M.



BAB V

IIASIL DAN PEMBAflASAN

Sesuai dengan model penelitian yang digunatan serta langkahlangknh dan

talEpan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab ry, outpui4uaran yang

dihasilkan pada fal rn I dari penelitiarl Hibah Bersaing illi adalah berupa perangkat

)ag digunakan dalam pembelajaran menulis argumertasi teks bahasa Inggris

b.rbasis SKEMA dengan memadu SQ4R dan TTW yang telah melalui proses Lrji coba

s€cara lerbatas yang dilakukan oleh peneliti seda valialasi yang dilalrukaa oleh para

peln bidang pembelajaran m€nulis bahasa Inggds dan yang telah mengikuti

p.latiian terkait dengan model pembelajaran menulis berbasis SKIMA dengan

o€:rrtadu SQ4R dar TTW. Di samping itu, dihasilkan juga sebuah prosedu.

pdrks€naan pembelajaran menulis bahasa Inggris yang penekanannya pada

kttrmpilan menl]lis- Mod€l pembelajaran yang dikembangkan tersebut, dikemas

&lem bingkai penbelajaran berbasis SINEMA yaitu kegiatan pembelaj atal1 analog

h pmblem solving. Dalam penelitian ini model aktivitas yang diujicobakan adaial

&l direct undlagt dan pe,"onal analog'.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pergembargan R and D d€ngan

dkukan berbagai modifikasi model penelitian R dan D yang dikembargkan oleh

lfmp dan model 4-D yang dikernbangkan oleh Thiagamjan- Modifikasi yang

rrrdrsrd adalah sebagai berikut:

r Tabat pertama adalah tahap analisis kebutuhan atau masalah. Tahap ini peneliti

*a mengadakan observasi dan wawancara tentang pelaksanaan p€mbelajaran di

Lclrs dan studi dokunentasi dari rencana pembelajaran dosen solama ini. Pada

dap ini juga juga dilalorka.n analisis terhadap k€marnpuan yang dituntut pada

&€n dalam m€1al6anakar peEbelajaran berbasis SKEMA d€ngan memadu SQ4R

i

l
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da! TTW. Acuan yang dipakai adalah pada standar kompetcnsi siswa SMK kelas

X nrnDun Ekonomi.

-3 
Tahap berikutnya adalah iahap perancangan dan penfapan asesemcn. pada tahap

iri peneliti akan merancang model pembelajaran menulis bahasa hggris berbasjs

SKIMA dengal memadu SQ4R d-atr TTW berdasarkan hasil yang diperoleb pada

pengkajian awal, dan snrdi litcratur rentang prinslp-pinsip penl)elajalan berhdeit

SKEM.I dengan nenatlu SQ4R dan TTrIt di mana (t) Kegiatan yanB dilakukan

dosen

. Orientasi siswa pada masalah

. Dosen merjelaskan tujuan pernbelajaran,

. menjclaskan logistik yatg dibutulkan, dan memotivasi siswa terlibat

dalam aktjfitas pemecahan masalah.

. Mengorganisir siswa dalam belajar

. Dosen menbagi siswa ke dalam kclompok

. Dosen membantu siswa dalam mendefinisikan dal mangorga.oisir tugas-

tugas belajar yarg berhubuflgan dengan hasalah yang dicari solusinya

. Membimbing kegiaran individual maupun keiompok

. Dosen mendorong sistva Bnnrk mengumpulkin inlbrmasi yang sesuai,

m€laksarukan eksperjmen dan p€nyelidikafi untuk mengadakan peDjelasa!

dan pemccahan masalah

i Vengembangkan dan menyajikan hasil kdya

. Dosen membanh] siswa dalatn merencanakan dan mel1iapkan karya yang

sesuai sepcrii laporan, video dan model dalam membantu mercka

:nembagi tugas dengan temannya

. \fenganalisis dan mengevaluasi proses pen1ecahab masalah

. Dosm membartu siswa uitdk melal_ukan refleksi atau e\)aluasi terhadaD

p"ryelidikan mereka dan proses )ang digunakan, (2) merancang sisr?n
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pendukung, yaitu kondisi yang diperlukan oleh keterlaksanaan ftodel-

Kondisikondisi id meliputi: kondisi sislva, suasara lingkungdr belaJar.

fasilitas belajar, media penbelajaran" dan peraigkat pen$elajalan.

.. Tahap berikuinya adalah tahap tahap realisasi,&onstrulsi diBana pada lahap ini

rkai dibut prototip€ 1, 1'aitu rancangan yang berisi komponer-komponen model

implenteDtasi.

i. Tahap berikutn),a adalah tahap tes, evaluasi darr revisi. Tahap ini rreliputi:

(1) meminta perljmbangdn ahli, (2) mengadakan uji coba penerapan prototipe 1,

(3) mengadakan rc\|si prototipe berdasarkan hasil uji coba dan penimbangan

peneliti, ahli, dan dosen. Kegiatan revisi ini dilakukan terhadap hal-haL yaug

dipandang pcrlu sntuk tiap-tiap komponen modcl- Pada kcgiatan ini pula

dimungkinkan unhrk kembali memperhatikan atau mcninjau ulang halJral yang

telah dilak[kan atau diputusknn pada bagial1 sebehmn-1.a.

. Tahap teraklir adalall iahap inplelneniasi. Pada tahap ini digunakan p.otoiipe fmal

dalarn pembelajaran meuulis bahasa Inggris berbasis SKEMA dcngan memadu

SQ4R dar TTW. Pada tahap ini n,asih dimuogkinkal perlulya revisi dar

pemncangan, yakni bilamana proripe final masih gagal memenuhi harapan. Pada

rdlJp . 1. mulaid:lal,ul,dn per,clitirr ek.perimer

\. PENYUSIJNAN INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN T'ALAM
PEMBELAJARAN MENULIS BAHASA INGGRIS BERBASIS SKEMA
DENGAN I{EMA-DU SQ4R DAN TTW

Penyrsunan instrumen dalam rangka pelaksanaall pemlrelajaran menulis

::hasa Inggris didasa*air pada langkah-langkah pokok pada keglal^n ntasalah

?EIIBELAJARAN MELITUS BERBISLS SKEMATA) _vaLni pcrangkat pada tahap

:irencanaan fp1d,r), tahap pclaksanaan /drJ darr lahap rcflcksi /seel.

PadN '!o'hap pla sasaran yang utamarya adalah pada penyesuaian jadwal

:el:jar dengan kegiatan pembelajaran berbasis SKEMA dengan memadu SQ4R dao
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TTW, pembentukan leaching g'oup, dan penl'usunan bersama Rencana Pelatsanaan

Pembela.jrran (RPP).

Penyesuaian jadwal belajar denga.n kcgiatan pembclajalan menulis berbasis

SKEMA dengar memadu SQ4R dan TTW dilakutar dengan cara memindahha'1

jadwal beberapa dosen bahasa Inggris )'a11g bersamaan jamnya, sehingga pada

p€laksanaan peDrbelajaran 1nenuiis berba'sis SKEMA dcngan memadu SQ4R dan

TTW baik dosen motlel maupun dosen yang bertindak scbagai obsewcr dapat hadir

secara bersama-saitt melaksanakan tugasnya pada saal pelaksanaan pembelajaran

menulis be )asis SKEMA dengar memadu SQ4II dan TTW Kegiatan dilanjutkal

dengar pembentukan kelompok beiajar dimana anggota dalam kelompok bclaja'

tcara bergantian berperan sclragai siswa model dan observer. DaftaI nama siswa

lang dilibatkat dalam pembelajaran berba.sis SKEMA delrgan menudu SQ4R dan

TT$I dapat dilihat pada Lampiran A. Instrumen yang digunakan daiam kegiatan

SKEMA terdi dai

1 l-embaran obseNasi aktivitas dos€n.

:. Lembaran observasi akiivitas siswa-

: Pedoman pclaksanaan reflcksi.

: Penilaian RPP dosen model

::sigkan untuk melibat respon siswa maupun dosen terhadap pelakasanaan

:.:=betajaran SKIMATA diSunakan argket yatd: Angket Respon Dosen

'--:j3dap pelaksanaan SKFMATA dan Angket Respon Siswa terlEadap

:\::iranaan SKEMATA.

& LJI COBA TERBATAS INSTRUMEN YANC DIGUNAI'AN DALAM
PE}AELAJARAN MENI]LIS BAIIASA INGGRIS BERBASIS SKE]\{A

DE\GAN MEMADU SQ4R DAN TTW

Instrumen yang telah disusun, selanjuftya dilevisi melaluidiskusi dengan Tim

- 
=..:d. Untuk clihat keterlaksanaan instrumen, dilak!&an u.ii coba terbatas (Tahap

-.is ;i-las Writing Malusiswa Pendrdikan Bahasa Inggris FBS Ul'iM: Makassar-
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Pertimbangan yaag diambil peneliti memilil kelas teNebut adalal sebagai berikut:

a. Mata larliah Akademik Miting ierdapat pada program shrdi Perdidikan

Bahasa Inggris.

b. Malasiswa plogam studi pendidikan bahasa Inggris akan segen menulis

skipsi.

t. Implementasi Pembelojafin menulis bahdsa lqggris berhdsis SKEMA
.Iengafi ntemad:tt SQ4R dan TTW

Aji Coba I

Ujicoba I penbelajaran menulis bahasa hrggris b€rbasis SKEMATA

diaksa{akan pada bulan september 2013 dmgan melibatkan 1 orang dosen model dan

I orallg obsewer. Tahap iri dimulai dengan membuat perencaDaan pembelajaran

secam bersama-sama oleh teaching group. Hasihrya adalah Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran pada pokok b^hasan conputer.

Taha! /o melibatkan siswa kelas X-t, X-2 dan X-3 yang tetdiri dari 120

aang. Unhrk dapat melihai secata detatl aktiviias dosen dan aktivilrs mahasiswa

ielama berlangsungnya pembelajaraL maka kegiatan pembelajaran direkam dengan

mggtnakan handycan Digilife 1080 P, lrr'gli resolution t'angpenyiutpanan datanya

ffigglmakau slot mennry card I GiBab\ne. Dengan tekdk ini haka tidak pedu lagi

dlakukan transfer dari pita ke CD-ROM dan langsung dapat djputar pada komputer

dh ditaFngkan dengan LCD pada saat refleksi- Selama petnbolajaran berlangsung

lEa dosen observer dan pel1eliti mengamati dan fterekam/mencatat jalannya

@b€lajaran d€ngan menggwakan lembaran obsewasi.

Unhk alasan praktis, maka ruangan belajar yang dipakai, s€kaligus digunakan

-Elk melaksaoaan tahap refleksi. Detrgarl demikian dosen tlodel dapat beistiEhat

ditar I 5 menit sebelum masuk dalam tahap refleksi.

I. TANGGAPAN ODSEN TT,RSADAP PELAXSANAAI{ PEMBELAJARAN
TIENI]LIS BAII{SA INGGRIS Bf,RBASIS SKEMA DENGAN MEMADU
SQ4R DAN TTW
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Kcgiatan pqnbeiajaran berbasis SKEMA dengan menradu SQ4R dan TTW

merupakan sesnatu hal yang bmu di lingkurgan penbelajarfi menulis bahasa Inggris

:: Itakassar khususnya khususnya bagi doscn maupun mahasiswa Pcndiilikan

33hasa Iiggris FBS LINM. Untuk nlelihat bagaimana respon dosen terhadap

:elaksanaan pembelajaran mcnulis berbasis SKIMATA peneliti mengedarkan argkel

:aCa dosen yang diiibatkan dalam kegiatan pembclajann menulis berbasis

SKEMATA baik sebagai dosel model maupun sebagai dosenpengamat Hasjlnya

:i.rjikan dalan dara berikuti

{\\I,ISIS ANGKNT DOSEN

Tabel 1. Aralisis Anglct Respon Dosetr

I

i

\i frekwensi Jawaban , dan (9i,)

SS s TS STS

Pembelajal?n nrenulis bahasa Ingglis be$asis

SKEMA dengalr memadu SQ4R dan TTW menbuat
j3ya lebih t€rbuka terhadap krilik dan saran &lam

5 i71) 2 (29) 0 (0) 0 (0)

: rPembelajaran menulis bahasa lnggris berbasis

SkEMA deDgan memadu SQ,IR dnn TTW dapai
nenotivasi saya untuk melakukan Dcrsiapar

4 (s7) r(r5) .2 (r8) 0 (0)

I Dengan penbelaj aIaD mcnulis balasa Irygris
:srbasis SKEMA dengan nernadu SQ4R drn TTW,
rrata pinsip, konsep dan konsep pembelaiaran

-.rulis bahlsa Ingg is lebih mudah dipaharni dan

diaiarkar rnelalui sharinc deugnn reman dosen.

5 (7r) 0 (0) 0 (0)

- Prngetahuan akan konsep-kons€p bahasa inggds
s.makin bertarnb:ih mei?lui pembelajaran berbasis

Sff\'L{ denganmemadu SQ4R dalr TTw-

z (2e) s {71) 0 (0) 0 (0)

_ F iiDbelaj ar au menulis ba|asa lnglris berbasrs
: SKEVA dcngan memadu SQ4R daLr TTW dapal

-.mbarhr sava cnvclesaikan ma$lah dalanr

3 (41) 4 (s7) 0 (0) 0 (0)

l:nbclajaran menulis b:lusa lngsr;s berbasis

SSL densar urcmadu SQ4R dan TTW membuat
l (41) 3 (43) r ( r6) 0 (0)

- ::nbelaja.ran menulis bahasa lnggds be|basrs

SIIVA densan ncmadu SQ4R dan TT\,
-:nbuat saya meiniliki keb€rc|ian untuk bedanya

3 (43) 4.(57) 0 (0) 0 (0)



25

Pernbelajaran niennLis bahas" Tn-qgris berbasis

SKEMA dengrn memadu SQ4R dan TTW menrbuat

sq'a mensa lebih diharsai dalam rnengeiuarkan

l ( l6) 6 (81) 0 (1J) 0 (0)

Pembelaiaran menulis bahasa Inesris berbasis

SKEMA dcnsan mcnadu SQ4R dan TTW dapar

4 (51) 2129) l {14) 0 (0)

.l Penbelajaran meDuljs bahasa Ins$is bcrbas;s

SKEMA dengan ftem,rdu SQ4R dan TTW
meningkarkan daya pikir saya dalan rncngaja*an

3 (4r) 4157) 0 l0) 0 t0)

1l Penbelajaran oreoulis balnsa hggr is bcrbasis

SKEMA densan nemadu S(l4R dan TTw sangat

4 (j7) 3 (4J) 0 (0) 0 (0)

Pembelalaran LDenuLis bahasa Inggris be$asis
SKEMA dergan menadu SQ4R dan TTW emlrrar
saya dapat memanfaatkan wakiu belajlr siswa

4 (57) J

(43 )

0 (0) 0 (0)

Penbelajaran nenuLis bdhasa lnggris berbasis

SI':EMA densar memadu SQ4R dan TTW rncnbu3t
sayn rerbiasa dalarnberkolaborasi deirgan dosen

I (2q) 5 (71) 0 (0) o \o)

l.+ Pembelajaran me utis bahasa lnssris berbnsis

SKLI\1A d€|gan memadu SQ4R dan TTw nicinbuar
saya daFt mensclaborasi pedanyaan dan dan

1(14) 6 {86) 0 (0) n (0)

ti PcmbcLajardn mcnulis babasa Inggris berbasis

SKEMA dEngnn mentrdu SQ4R dan TTW membuar

saya lebih nenghafgai dan nr€nggunakar ide tcman'
ip'n,n ni kplia n,l:'n Dpnn,,..; m,rpri n.l,i,ri',

s (71) 2.129) 0 (0) 0 (0)

i6 Pcmbelajala'r menulis baha$ lngsris bcrbasis
SKEMA dengan menladu SQ4R ddn TTW nembuat
saya lebih merrggaLaklan aralisis pribadi,
mengunqulkan buklibukij nyaia urtuk mendutung

3 (43) 4 (57) , (0) 0(0)

lr P.mbclajarm bcfbasis SKEMA dcDgan nremadu
SQ,IR dan TTW tldak mengganggu

517r) 0 (0) 0(0.)

ts Penbelaja.rar berbasjs SK!:MA dcDgd mcmadu
SQ.lR dan TTW ti&k mengsangsu

r (14) 5 t86) 0 (0) 0 (0)

Fenbelajaran berbasis SmMA densan mcmadu
SQ4R dan TT$'lidak be cntensan
dcngan amran pcmbelnjaran yans djanjurkan oleh
p€merinlah maupun Diias Pendidikan Kota

1(14.) 6 (86) t, (u) 0 (0)

Analisjs secara deskriptif data yang ada dalam tabel di alas menperlihalkan

5ahwa pilihrur seiuju (S) dan sangat setuju (SS) masing-masirg adalah 53,4'% tlan

-l-l,a] % atau toral sama dengan 9?,0 %. Sedangkan pada pilihan tidak setBj (TS) dan

sangat tidak seluju {STS) hanya 3,0 %. Hal iri menrperlihatkan bahwa persepsi dosen

r-ang mclaksanatan penbelaja;an baik scbagai doscll mc'del naupun sebagai obscrvcr
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Pembelajaratr ncndis bahasa lnsgris bcrbasis

SKEMA dengan nemadu SQ4R dan TTW menbuar
sava m€rzsa lebih dihargai dalam mengeluarkan

17
(46)

47
(46)

5 (5) 3

(3)

Pcmbelajar.in menuiis bahasa hggis berbd-sis

SKEMA dengan mcrnad! SQ4R dan TTW dapat

men$antu saya berpikir lebih kiiis dan kl eatit

3l
(30j

40
(19)

29

(28)

2

(2)

Pen$elaiean .ncnulis balusa lngsris berbdsis

SKEMA dengan menadu SQ4R dan TT\V
meningkatlran penalalan saya d:rlam mempelajari

35

(34)

60
(5e)

7 (1) 0 (0)

Pembelajarar menulis balrasa lnsgris belblsis
SKEMA densnn nemadu SQ4R dan TTW nremburl
sava tertlr'ik unLuk mcmnclairribaiasa rngsis

13
(12)

50

{4e)

E (8) (l)

Pcn$clajaran mcnuljs bahasa Tnggrjs bcrbasis

SKEMA dengnn nemadu SQ4R drn TTW embuat

saya dapat meurantaatkan Naktu belaiar dengatr baik.

56
(55)

4A

(3e)
6 (6) 0 (0)

Pembehjaran mEnulis bahasa Ingeis berbasis
SKIMA dmsar ncmadu SQ,IR dan 'l'TW mcmbuat
saya lerbiasa bekeriasama dengaj siswa lain secara

6l
(60)

i6
(35 )

5 (5) 0 (0)

Pembelajaran menulis bahasa Insgris berbasis

SKEMA dcngan memadu SQ4R dan TT\li menbuat
saya dapat lnem"hami secrra cernrat pedanyaan dnn

ddr)jd\dt'dx bdiL dd. .ayd m.,rpun dall ,r.$J rdin.

51

(50)
42

{4i )
"() 2 (2j

Penbelajann nrerulis bihasa Inggis berbasis

SKEMA dcngan mcmadu SQ4R d TTl/ ncmbuaL
saya lcbih menglBrgai dah mcnggunakan idc tcmaD-

teman di kelasdalaln nernahanri materi pelajaran.

33
(32)

59

(58)
6 t6], 4 (4)

Penbclajdan menulis bahasa lngglis berbasis

SKENIA densan memadu SQ.IR dan TTW mcmbuar

sal'a lebih mensgilakakkan analisis pdbadi,
mengumpulkan bsi(tibukti nyata Ditrk merduhng
ide/konsep

5t
(50)

42
(41)

7 (',?) 2 (2)

,Analisis sccarzl deskriptif memperlihatkan bahwa pilihan sehrju (S) dan sangat

..--:Ju (SS) masing-masing adalah 47,1 9/o dan 43,6 % aliru total sama dengan 90,7 %-

:j;angkan pada pilihan tidak setuju (TS) dan sangat tidak seiuju (STS) hanya 8,3 %.

::l ini memperlihatkai bahwa pers€psi siswa terhadap impl€menlasi Pembclajaran

-Jtiis bahasa Inggris bcirasis SKEMA dengan memadu SQ4R dar TTW cukup

:_rgi yangjuga dapat dijadikan indikator kebefterirnaan (rccry1i6l1h, bagi siswa.

E. .1.\.{LISIS TERHADAP RENCANA PEMBELAJ,{R4.N YANG DISUSUN
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:.:3iap implementasi pembelaj^ran melr lis bahasa tnggris be$asis SKEMA

::.:rn memadu SQ4R ddn TTW cularp tinegi yang juga dapai dijadikan indikator

t::.1elj,maan (acceptibil4, bagl doscn.

f. T.{\GGAPAN SISWA TERUADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
\tf\A1IS BAHASA INGGRIS BERBASIS SKTMA DENGAN MEMADU
SOJR D-{N TTW

Infomasi mengenai respon terhadap pclaksanaan pembelajaran menulis

:.r::S Inggris berbasis SKEMA dengan mcmadu SQ4R dan TTW tidak banya

: iiukan terhadap dosen, tetapi juga terhadap siswa. Urrtuk meljhat bagaimana

_.--:n!: siswa terhadap pelaksaraan pembelajaran berbasis masalah peueliti

r-irdarkaD angket pada siswa yang dilibalkan dalarn kegiatan pernbelajalan

:(:- Eiis SKEMA dengan memadu SQ,{R dar TTW. Hasilnya disajikan dalam Tabel 2

I\{IIS1S ANGKET SISWA

Tabel2. Analisis Aneket Rrspon Sis\ya

PERNY.-ATAAN PrckwdrsiJawahan, dan

SS s TS ST

P.mbclajaran menulis bahasa lnssris berbasis

SKEMA dengan lncmadu SQ4R dan TTW rnenibuat

62

r6l) (3?)
2 (t) o ro)

Pembelajamn nenulis bahasa Inggris berbsis
SKEMA dengan mcnudu SQ,IR dar TTW dapal

55
(5,r)

4i
(12) {4)

0 (0)

Pembclajiran mcnulis bahasa Inggris bc.basis

SKEMA dengan memadu SQ4R dan TnV. maka
d,n keterarnDilan bahasa IDsqis lebih

38

(37)

52

(il)
t2

(12)
0 (0)

Pembelajalan menuljs bahasa Inggis be&asis
SKEMA dcngan menradu SQaR dar TTW dapat

esaikall masalah dalan

33
(32)

6l
(60)

8 (8) 0 (0)

Pe,nbel:rjaran ncnulis bsnasa Inggtis bdbasis
SKEMA dengan memadr S(XR dan TTW- membuat
;a!a nerdliki keberdie untuk bcfanva dan/atau

50
(4e)

.15

(44)
1

t7\

o(t
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L}-TUK DOSf,N MODEL

Salah satu instrumen yang dikenrbangkan untuk digrnakan oleh dosen model

..!lah Rencdna Pelzksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan menjadJ pedoman bagi

:r':n model dalam melaksanakan pembelajaran, oleh dosen obserr€r maupun ol€h

:.i:3 pakar utlluk melakukan obsrewasi. Hasil yang diperoleh adalah sebagni berjLnt:

Tabel 3. Analisis Rencana PenTbelajaran yang Dikembangkan

\'r. Aspek yans Dianuti FrelTens; la\1.abaa /;l

l

Format/sistimaiika RPP t) l 5

Lay ox t/perwajahan RPP 0 l 0

Tujuan pembelajara. sudah sesuai dcngan
standar luaran vans diietaDkan

0 0 5 2

Kejelasan mmxsa! Standar Konpetensi (KD)
\udah scsuai dcngfi Kurikrlllln dan iidak
meninbulkan pemfisran garda dan mergardung
prilaku hllsU belajar

0 0 2 5

Tujuan PemtelajaEn relevan dengdn
Komp€teNi Dasar yang tela| d;rumuskan

0 0 ?

:P.milihan materi ajar dengdr tujudn
.oimbel3jaran dan karakteristik p€serta didjk

0 1 ?

- Keruntutan materi ajar 0 1 1

. 'Sistematika malcfi alar sudah scsuai 0 l

Alokasi wal'lu dengan atEri ajd yJng diajarkir 0

Pemilihau sumber/media pembehjal"n dengan

:!iud Dcmbclaiaran

0 i I

P:milihan sunber/media pmbcLajaan nater 0 0 i

: P-mililran sunber/media penrbelaj aran t) 4 l

I Skenario pada langkah pada k€giatan awai 0 3 0

- Sierario pada taugkah pada kegiaian ind 0 0 6 1

: Sicnario pada largkah pada kegialar penutup 0 3 3 1
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I

l6 Kesesuaian skenario dar sintak pembelajaran

dengan metod€/pe dekatanyatg dipilih
0 2 4 1

t7 K€lengkapan soal evaluasi 0 3 4 0

t8 Kelengkapan ku]I€i soal ev3luasi I 3 3 0

r9 Kelengkapar pedoman/rubdk penskoran 0 5 I

Analisis secara deskriptif yang dital$kan terhadap data yang ada dalam tabel

rcmperlibatkan bahwa skor mta-taia yang diperoleh adalah 2,94 (dari skor

eksimutn dan minimurn d,asing-tnasing 4 da! 1) dengan staodar deviasi 0,39- Nilai

r.h-mta yang dipercLeh adalal berada pada 73,5 V. dm skor maksimum. Hal itu

@perlihatkan bahwa beberapa dosen model masih memiliki beberspa kekeliruan

dalm membuat RPP. Analisis di atas dapat juga dikomparasi dengar pethitungar

Fs€ffase yakni sekita.r 25,6 % yang m€mberi nilai 1 dan 2 d& 744 % t,ar'g

rrnberi nilai 3 dar 4 dari aspek yang dinilai. Bebe@pa catatan tedang RPP yaflg

dltiral oleh dosen model dapat dilihat dalan bagian refleksi yang disampaikan oleh

&eo obseNer pada seliap akhir pernb€lajaran

Selain analisis kuaditatif sebagaimana ur:aian di atas, data dalam ponelitian ini

i4a dianalisis secara kualitatif sebagaimana talggapan yang dibedkan oleh dosen

rebggai berikul:

I . Penberian penghargaan kepada siswa sebaiknya jangan hanya diberikan pada

kegiatan pe{utup, tetapi yang paling penting juga adalal pada tahap inti

2. Instrumen/soal sebaiknya dilengkapi dengan ruhik purskoran dan kunci

jawaban.

3. Agar pengamlt (baik dosen maupur pakar) dapat mengecek konsist€nsi

dosen model terhadap RPP yang dibuat, sebaikrya RPP tersobut dibagikan

kepada pengamat.

4. Alokasi wakh.r dari setiap tangkah pen$elajaral harus termtum dalam RPP
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ANAIISIS EASIL OBERVASI TEREADA} DOSEN MODNL YANG
DILAKUKAN OI,EH DOSf,N OBSERVER

Untuk delihat bagaimana dose[ observer menilai dose[ model yang sedang

pembelajann dengan menggurakan instnr$en yang dikenrbaugka!"

inka dosen obsewer melakukan pelilaian terhadap dosen model. Ada dua komporcn

iag diobsavasi yakni: Kompoaen pecguasaan bidang sfirdi dan komponen pmsedur

pmbelajaran yarg hasiln]" disajikan dalam tabel berikut:
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EI. KOMPONEN PtrNGUASAN BIDANC STUDI

Tabel 4. Analiris Penguasaan Bidang Srudi Dosen Mudet

\o Aspek-Aspek Penguasaar Biddrg Studi Frekwensi Jawaban

2 3 4

Menguasai substans j matcri 0 1 2 l
Mampu mergaitkm dan nrengaplik:Lsikan bidaDg studi
daD mat€ri kurikulum bidans studi vans berlaku sesuai

0 3 2 I

Mengembangkan konsep ilmu dan teknologi 0 2 0

.1. Menguasai stflt(tur dan nateri kudLulum 0 I 2 3

ManDu menyesuaikar nat€ri keilmuao dengan
pcrkelnbangan sis\1a

0 0 I 5

Berdasarkan analisis observasi yang dilakukar, maka tamFak bahwa seinua

rjpek yang berkaitan dengan pengu?rsaan bidang studi oleh dosen mod€l dapat

remnlati dengan baik. Hasil yang diperolch menunjukkan batwa doscn Drodel

meDguasai dengar baik mat€li yang diajarkamya. Hal ini terlihat dari skor yang

diperoleh yakni sebesar 75,3 % dai skor maksimum.

E2. KOMPONEN PROSEDUR PEMBELAJARAN

Tabel 5. AnaLisis Prosedur Pembelajarzn Doseo Model

Aspek-Asp€k Prosedur Pembelajamn

2 3 4

Mutu penyiapa kondisi pembclajaran. {J 1

Kesesuaiar kegiaian pembclajarau dengan lujua\
materi. siswa. dan Litrsh]nsan.

0 3 2

Kesesuaian penggunaan aiat baDtu pembelajaran
dengan tujtran, materi. siswa, dan tingk]ngan.

0 0 5

1. Kele*ajlah daD Lmtlab logis penyaji€! kcgiataD 0 2 l
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5. Kemampuan menjelaskan mengenai isi pclajaran. 0 0 3 3

5. Kemanpuan menggunakan variasi srimulus yang
tepar dalam pembelaj aran.

0 2 2 2

7. Kenlampuan merygunakad secara tepat berbagai
metode nembelai2.,h

0 0 5 I

8. Keman4uan meninekatkan ketertibatan siswa dalam 0 2 3 I

9. Kemampuan menyajikan baha.n pembelajaran. 0 0 3 3

10. Kemampuan mendorcng siswa berpartisipasi aktil
dalam Denbelai aran.

0 3 2

ll Kernampuan melaksanakan penilaian selarna proses
pembelaj aran.

0 2

t2. Kemampuau m€nampilkan rangkuman mar€ri 0 2 2 2

13. Kecfekifan penggunarn walft u. 0 4 2 0

14. KelnampuaD menggunakan bahasa Inggris sebagar 0 0 2 4

15. Kepedulian terhadap k€salahan pemakaiar balnsa 0 2 4 0

r6. Pendmpildn doeer. seiama pcmbelajarau berldnB.uts. 0 0 3

17 Kepedulian do6cn terhadap perilaku siswa yang
menvimDang dari atumn

0 1 3 ?

Berdasarkan analisis ohservasi yar:g dilakukalr, maka tampak bahwa sernua aspek

yang bertaitan dengan prosedrr pernbelajaran yang dilakukan oleh dosen /ode1 dapat

rErdrnati deqan baik. Hasil yang diperoleh menunjukkan b.]Na doseD model melahrkan

dengan baik prosedur per:rbelajaraD. Hal ini .erlihat dari skor yang diperoleh yakri seb€sar

71.6% dari skol maksilnum.

F. ANALISE TERIIADAP AKTII'ITAS S]SWA SELAMA PEMBELAJAR{N

BERLAN6SUNC

Masalah yang ditenukan pada saat pembelajamr b€rlangsung (tahap do, adalah

pengamatan terhadap aktjvitas siswa selana beriangsun8nya pembelajaran. Hal in;

disebabkan karena dosen obseiv€I tidak dapat mengamati juniab siswa yang besar secara
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rinrltan sambil mmcatat/mengamati 
'losen 

model Dad hasil alFlisis lembaran yang

&gilar. doseo obseruer tid.* mengisi komponen inj

PermasalalEn di atas dapat diata-si dalgan melalmkan perekaman dengan

ffit'{Il]J\zkzn kamera/hattdlcanr sehingga aaalisis tersebut dilakukan setelah pembelajaran

bdul4ir (dapal dilakukan pada tahap refleksi) dengan memborikan komentar langsung aiau

rucatat pada lembar p€ngamatar Pemutaran video dengan seg€ra dapnt dilakukan kareM

dda disimpan dalaln D1enrcry card seb:Lrigg| dapat diputar lalgsrrng pada laptoP dar1

dsadbunekan k€ LCD

G. ANAI-ISIS T€RXADA} Rf,FLEKSI PEMBELAJARAN

Kegialan yafig dilal:ukan setelah kegiatan pembelajaran selesai adalah melal'lrkat

Ed€ksi t€rhadap pombelaiarao yang dilakukan oleh dose$ modet di bawah arahan ol€h paLar'

K€iatai refleksi dilalukab di ruangatr lain atau nrallgan xempat berlangsungnya

Fnb€lajaran. Kesiatan ini dihadni ol€h dosen rnodel, observer dan pakar' Tujuannva ailaiah

ffigelralu3si kegiatan p€mbelajaraE )ang dilaJ'ukan oieh dosEn model' melalcukan sharing

dflgai! sesama dosen Pada pembelajaran beriku&ya' diiarapkan pembelajaran bedangsung

Liih baik dengao mengambil cottoh-contoh yang baik dan tidak mmgularlgi kesalahan yang

rlihkukan )'?ng diperlihatkan ol€h dosen model

l-agkah langkah kegiatan refleksi:

Pembukaan pertemuan uittuk refleksi dibuka oleh pakar sebagai pemandu

Pakar mempersilabkan kepada dosen model yang mengajar uotuk menyampaikan proses

pembelajararmya.

Dosen mod€l menyampaik* pros€s p€mbelajarannya

?ak r rnenpersilakan kepada doseD pengamar rn* memberikan komentar/saraD atau

kritik terhadap Foses pembelajaran yang dilakukan di bawah kontrol pakar'

l-

'1:

l.

1.



: ]}Jsen rnodcl ncnjawab p€rtanyaar-peftanyaan! menanpung dan mempeftimbangkar

iafu. masutan dan kritik dosen pengamar.

- ]':l3 teijadi diskusi alot atau tidak te{jadi titik temu artara dosen model dengan dosen

FrsaFat, maka pakar menrb€rikan solusikalau perlu video perbelajaran dipuiar uni.uk

:-'lihai padd knap ndna dosenrnodel melnperlihaikan kekeliruan atao kesalah?n.

- ?3t"r menyimpulkan daD men$eri komentar secara umun t€ntang pembelajaran yang

'--'lah dilakukan bosc(a saran-saran pcrbaikan unhrk pada siklus berikutnya.

Pcrtemuan diakhiri dengan menentukan dosen model bcrikrlnya scda lempat dan

-.i1u pelaksanadnnya.

Beberapa masukan dali dosen obsener dan pakar pada tahap refloksi adalah sebagai

Drr.r llodel I

L Masih t.rjadinya beberapa kesalalar konsep yang disebabkan oleh kurangnya

:.-g-:ria"n nrated olei dosen model.

I Masih lerlihat lidak konsist€n ant ra moalei pembelajaran yang dituangkan dalam

r,:? iengar yang diimpl€mcttasikan pada saat perDbcla.iarar. Sebagni contoh : Dalam RPP

:.;Frrkm Model Penbelajaran bcrbasis SKEMA dcngrn l]l€nudu SQ4R dan TTW, tctapi

r.r:r, Fakekaya dosen menggunakan Melode Ceramah.

;. Dosen rnodel kurang menguasai penggmaan LCD, sehtugga tayangan pada

hya ukrannya nusih kecil. Kurdrglya persiapan dalam pengErandaan LKS. Dosen

:rodel hanya menayangkan LKS di rayangan LCD.

5 Vasih ditemukan penggunaan baliasa hgg.is yang ddak sesuai dcngan peialltan

6 Penggunaan kata bantu dalam menggiring ke jawaban sebaikrya dibatasi. sehingga

ii." a€r-ia$ a! pertanyaan murri dari pengehluaDnya.
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7. Dos.r1 sebailalya membe.ikar k€sempatan kepada siswa sebclum diminta untuk

meqialtab pertanpan )ang diadakan oleh dosen.

8. Sebaiktrya dosen menuliskan atau paling ridal membedkan rangkl1man dari pokok

batasr. yans diajarkan.

9. Media pembelajaran yans akan digunakan sebaihya sudah dibawa ke nr3ns kelas

sebelum penbelaiaran dimulai.

I 0. Dosen s€baiknya jusa mctrpcrharikan hal-hal yang sifatnya non akadenik.

11. Diusahakan agar nenghiudan jawaban koor (menjawab secara bersana-sama)

dalam sahr kelompok, sehingga sulit mengecek kemanpuan anak secara individual.

i2. K€sialan penssalian ide, mcnghubungkan kolsep yans akan dipelajari dengan

kons€p sebelumnya dan identifikasi kemampuan awal siswa pade tahap apersepsi

(penbukaar) masih sangal klrmng.

Dosen Modcl Il

1 Dosen modei masih belum dapat mengontrol porsi waLtu talap pembelajaran

(ape$epsi, inti dalr penutup), sehingga ada beberapa tahap maupm sintaks

pehbelajar tak tcrlaksanar rnisalnya penyampaian tujuan pembelajarat di tahap

awal dar pembuatan .argkulan di tahap aklir.

2. Dosen belunr menguasai LKS yar1g ada. sehingga terdapat ketidaksesuaian antara

matcri, metode dan teknik yang dipakai.

3. Dosen mengalami kesulit& dalam mengatur pord 'tat tu tcrutana pada tahap

kegiatan inti kar€na beberapa mal€ri harus disampaikan berulang karena tingkat

kernampuaD siswa dalam beramlogi masih sangat klrarg klususnya dalam

mengutirakarnya dengan meqgunaan bahasa Inggrjs.
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bd Model III

l- Sebelum si$ta diberi k€sempatan unnrk melaku}aD kegiata& dosen haflrs menjelaskan

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.

2- Pada kegiatan awal dosen perlu menanyakan masalaFmasalah nyata yang tedadi di

lingkrtrgan siswa baik ada pada keluarga maugm pa& lingkungah masyaiakat di

mrna siswa berada.

3. Hasil kerja berupa proyek yang dila{'ukan siswa secara b€rkelomPok maupun individu

s€bdjknya dipen(nrasikan di depan kelas

,1. Topik-topik masalah yang akan dijadikar provek sebaikDva sudah tersedia pada saat

penbelajaran akatr dimula'.

5- Pedmya pemb€rian moiiaasi di awal pembelajalan.

6. Perlunya kesesuaian antara model pettbelajaran dengan langkahlaigkal vang

dilakukan dalam pembelajaran

7. Boikan kesempatao kepada semua sisn'a udut< menanyakan hal_hal yalg belum

mereka pahami.

8. Raqkuman hasil diskuoi sebaiknya ditayangkan. minimal ditulis di papan tulis'

9. Tujuan pembelajamn yang dinlatakan dalan RPP berbeda dengan yang dituliskan di

papan tulis-

10. Sebaik ya ada lvakil dari masing-masing kelompok siswa nalk di depan i<elas untuk

melaporkan hasii prcyek dilalarkan dengan mengemul€km solusi yang ditawalkan

tentang masalah yang dihadapi sclta cara penyelesaiamiva'

12. Perbatisn siswa pada akiir pembelajaraq, L'urang tffPusat'

13. Sebaikrya ol'sel"r'er bedur ab mtara 3 sampai 4 orang'



3'l

b Model IV

l. Buku yang ak3n dipakai oleh siswa sebaiknya diambil sebelun PBM berlangsung.

2 Masih adanya sisrva yang tinggal pasif da.r tidak berbicara

3- Pada saat pengamalan ada siswa yang iidat berdiskusi dsn cenderung mengganggo

4, Kofiol waktu yarlg dilalorkan oleh dosen untuk keseimbangan porsi darj 3 talap

pembelaj aran masih beft]m seil11bang.

5, Jumlah anggota dalam satu kelornpok masil terlalu besar (6-7) oratg sehingga

pembelai aran yans berlangsuns lidak efektif.

6. Dosen terlalu lama berbicala, sehingga kesempatan siswa untuk ber€bicard sangat

kor*C.

7. Sebai}fiya doser m€latih si$va untuk berbicara di depan kelas agar rasa percaya dili

untuk berbicara di teman-temaniya bisa ditiDgkatkan.

H. ANALISIS DAN VAI-IDASI OLEH PAKAR

Saiah sanr kriteda untuk menentukan apakah sebuah pemngkat pembelajaran layaL

alau tidak dipakai dalam kegiatan pembelajaran berbasis SKEMA dengar memsdt SQ4R dan

TTW adalah tahap vaiidasi yang ditakukan oleh ahli. Validasi anli dalam hal ini ad3lah untuk

neliJrat validitas isi f.orred wlidit) dati lnstllumer' yans dikeDbanskdn.

Panjlihan pakar yang frelaL:ulan validasi terhadap instrumen dilakrkar dergan

m€lilat beb€rapa aspek misalnya. lingkat pedidikan, pengala6an mengajar, psrgalallarl

nanajelial keikutseft:an dalam fo{rm ilmiah yang memba}as PEMBELAJARAN

MENULIS BERBASIS SKEMATA. Berdasarkan petimbangan di aias, maka vali&ior yairg

m€lahrkan validasj terhadap hstrunetr atlalahl
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Tab€l 6. Nama Validato/Exped Pedilai Instrudlen

Pada prinsipnya, instrumen yalg dikembangkgn sudah dapat digmakaa deqan

bderapa revisi yang tidak ierlalu prinsipil, hanva terhadap redaksi beberapa kaljmat

JEDg ada dalam iistnrmen.

Be.ikut ini disaiikan p€nilaiar oleL validator terhadap instrumen yang

drlembangkan sebagai berikut:

?. Angket Respon Dosen Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran menulis bahasa lnggds

Berbasis SKEMA deqan m€madu SQ4R dan TTW (Sl)

r- Pada instrdnen sebaiknya ditanrbahkan I poini, yakni: Saya lebih siap mergajarkan nateri

pembelajaran karena RPP dipelsiapkan secara be.kolabomsi dengan ternan sejawal

b. lnstrumen no. 12 sebaiknlE berbunyi: Pembeiajaran menulis bahasa Inggrt berbasis

SKEMA dengan mernadu SQ4R daa TTw membuat sa,ts dapat berkolaborasi deryan

dosen lafur atau temfir sejawat untuL $ling berhrtar p€ngahrllarl

c. Istilah pokok bahasan diganti dengan Maleri Pokok.

E. Argket REspon Siswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis SKEMA dengan

menadu SQ4R dan TTW (S-2)

a. Pada kalimat yang menyatakan dengan pembelajaran menulis bafiasa lnggris

berbasis SKEMA densan memadu SQ4R dan TTW menyebabkan prinsip, konsep'

- Doser B€sar Bidang Lineuisiik Terapan

- Dosen Besar berpengalaman dalam Bidaug

Korsm*si Teori

Dr. Man5lu Atil, M.Pd.

Telah nengikuti kegiatan pendidikan

pelatihan berbasis masalah Victoria U\i
Prof. Drs. Muhammad Basri Jafar,

M.Ed., Ph. D,



39

dar proses menulis bahasa Inggris lebih mudah dipahami

b, Tanbahkan lagi I itemi P€mbelajaran menulis bahasa lnggris berbasis SKEMA

dengar mernadu SQ4R dar TTW memudalkan saya dalam menemukal konsep

dalam mrreri pelajaran Baha(d lnggns

c,Istilah pokok bahasan digadi dengan Mated Pokok

t LiJE Observasi Aklivitas Siswa (S-3)

.' -A-lEt Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajatan (RPP) vang disusun ol€h dosen

-dd (s4)

r f* iDstrumen sebailarya belum lengkap kalinatrya, dan sebaiknya berbuyi : Tujnau

Fdelajaran sudah sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar vang telah

-d$kail b. Inslflmen no. 6 kata dengan algalti dengal tanda koma c lostrumen no'

ft S.6.ihya berbunl : Skenario pembelajann p3da kegiakn awal- d lnstrumen no 14

*nmya berbunyi : Skenario pembeiajaran pada kegiatan inli e L1slumen no ll

rddmya berbunyi : Skenario pembeiajaran pada kegiatan penutup'

It- FEmar Petilaian Obselvasi Kegiatan Pembelajaran Berbasis SKEMA dengan nemadu

SQIR dan TTW (S-5)

1 l*ilah pokok bahasan diganti dmgan Materi Pokok.

[L Fldomatr dan Format Refleksi Peiaksanaan Pembelajatan menulis balasa Inggris Bdbasis

St{A densar memadu SQ4R &n TTW (5-6)

r Istilah pokok bahasan diganti d€ngan Mat€.i Pokok'

Lr- b*rum€n secara keselurulan

Dari hasil analisis &n validasi oleh pakat nampak bahwa tidak tedadi penrbahan dan

L&i yang sangat dendasar tcrhadap jnstnmen- ?erubahan dao Loreksi lebih pada lekik

alissn se(a redaksion al, bukal pada La\tent da1' substansitlya

L I UBAIIASAN

S€caia umum tampak bahwa perargkat pembelaja'an yang dikembangkan dalam
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l

;

I

I
I

.:tr :- :ii sudai memenuhi b€bdapa pe6yaratan setelah mclalui proses validesi dan uji

. : -- :!.. lri prcses vdlidasi yang dilaklkan oleh pakar. diperol€h bahwa pdttrskat teNebut

i ---galami perubahan yang signifikar. Masukan dari pengguna, baik dari dosen mod€l

--r-- ;.rn obsen'er mernperiihatkar bahwa perangkat pembelajaran lersebut dapat dipakai

,--r -rbclajaran menulis bahasa Inggris be rasis SKXMA deogan mernad! SQ'1R r1a'r

-i

?la tahap refl€ksi, dosctr yang bergantian peran sebagai dosen model maupun sebagai

::":,:r benar-bcnar rnenanfaatkn tahap ini u!tuk r,hd"rg dalam Waya penyemputnaan

:: r.:raan pcmbelaiatan berbasis SKEMA denean m€madu SQ4R dan TTw. Hal ini

-L!: bah*'a beberapa kclciralrn yarg dit€mul<an dari uji coba terhadap beberap dosetl

- :i:1. baik aasukan dari pengamat maupun masukan dari paker hampir tidak terulang lagi

-aj rlsen berikuhya. Namun dcmikian ada bcbcrapa hal yarg mutrcul lagi misalnya: slswa

-:-: :.'lap pasif dan iidak be|bic"ra sclama proses pembclajaran, dan penulls?,n kcsjnlpulan

:!- ledap akhir pembelajaran. Ha1 ini rnurgkin sudah merupakan "kebixaan sporrtalr!' yang

!::= ridak sadar doscn lalekan melaksanakan pembelaiaran.

Beberapa kendala yang diha&pi dalaln inrptenenrasi pembelajalan menuiis bahasa

::gN berbasis SKEMA dcngan nremadu SQ4R dan TTW daPat dijadikan bahan dalam

:.:ra mengemb:ngkan pembelajaratr menulis bahasa Inggns di SMK lli Makasssl

Itsnikian juea hai-hal yang sudah diangsdp baik dapat dijadikan model dalarn p€mbclajsran

:::nulis balmsa hgsns.
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BAB }T

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengernbangkan moalel dan

Frangkat pembelajaxan b€rbasis SKEMATA d6rrgan nemadu metode Se4R darl metode

TTW untuk me rgkatt{an kemampuao denutis t€ks argumenta.si mahasiswa proglam Studi

Pendidikan Bahasa Inggris FBS UNM.

l€nis pengen$angah modei yary digunakan adalah teori yang di kembangkan oteh

Borg & Gall (1983). Pada lahun pefiama penelitian ini dikenbangkatr modet pembelaiann

dar peiangkal pembelajar1n berupa RPP dan LKS.

Rencana penelitian pad^ tah fi ke dua akat di kembangkar Studcnt Book yang

dilengkapi dengan scoring nlbic. Selanjuhya, p€nelitian prda tahun tersebut jttga akar

dilaltkan revisi tefiadap LKS sebelum dilal:ukan uji coba secara metuas pada beberapa

kelas yang ada di Jurusaa bahasa IDggris.
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BAB VTI

RESIMPIII,AN DAN SARAN

r XESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yary telah dikemltaktn sebelrmlya,

* d;par ditarik beb€rapa kesimpulan sebagai be.ikt:

l- Pemnskat pensembansan pembelajaran menulis bahasa Inggr;s berbasis SKEMA

deqan memadu SQ4R dan TTW berdasarkan hasil penilaian tim ahli/expert

judgement telah memenuhi unsw validitas yang diperlukan sehingga perangkat

tersebul dapat dipakai dalam pembelajarao mcnulis ballasa lnggris berbasis SKEMA

dengan memadu SQ4R dff TTW.

:- P€rangkat yang dikernbangkan dalam penclitian ini boNifat efeklif karena diperoteh

ketercapaian indikator keberhasilan di atas skor 65 % yang nemberikan respon posilif

baik oleh dosen (sebagai model atau obsener) ataupun ol€h siswa.

3. ?embelajaran menulis bahasa Tnggris berbasis SKEMA dengan memadu SQ4R dan

TTW memerlukan kesiapan dan alokasi waktu yang cukup, terutarna bagi dosen.

Dal"m hal ini semua dosen yang terlibat harus mengikuti kegiata secara utdl d?ri 3

tahapan PEMBELAJAX,AN MENULIS BtsRAASIS SKIMATA (plan, do dan see).

4. Dari analisis L:ualitati!, ieijadi pedngkatan mutu pembelajaran dari dosen nodel 1 ke

dosen model 4 dimana dosen dapai mengambil manfaat dari hasil r€flcki yang

dilakrkan pada akijr setiap ujicoba dosen model.

B. SAR{N

Berdasarkar iasil yarlg djperoleh dalam perelitiar inj, maka bcbdapa saran dan

r€konendasi yarg diajukan adalah s€bagai berikut:

l. Penelitian ini telah m€nghasilkan sua$r pemngkat dalam rangka pengembangan

pembelajaran menulis bahasn Ingg.is berbasis SKEMATA dcrgan memadu SQ4R

dan TTW yang !ela! melalui proses trji coba dan lelah divalidasi oleh pakar. Oleh
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karena itu disarankar kepada para dosen bahasa tnggis maupua pengambil kebijakaa

untuk mengi]lplementasikan per"ngkat ini dalam skata yang tebih tuas baik linskup

kelas maupul mata pelajaran.

PerlunF kojasama di anrara sesarra dos€n maupun dosen (baik di pe.dosenan tinggi

mauputr di s€kolah yang sama) maupun anrar sekolah implenenrasi pembelqiann

melrr is be6asis S,fr,il-tlL{ ini bisa dilalru}a,r secam luas. pemberdayaan asosiasi

profesi dosen (misalnya Musayawa.h Dosen Mata petajaranA4cMp) m€rupakan

wadah yang sangat tepat untl* m€dDgl<alkan ketrampilan dan profesionalisle dosen.

Perlu kajian ]ebih lanjut dari inplem€ntasi ini yary tidal( hanya meljhat respon dosen

dan siswa tefiadap inptementasi ini, tetapi juga perlu diteliti lebih jautr apakah

implem€dasi ini jugs meningkatkan ha6il belqiar siswa (ianjurn penetirian ini pada

Tahun II).
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A. Ketua Peneliti

l. Identitas Diri

1. Nama Lengkap dan Gelar

2.NIP

3 . Tempat da! Targgal Lahir

4. Jenis Kelam]n

5. Pangkat dan Golongan

6. Jabatan

7. Alamat Kantor

8. Telepon

9. Alamat Rumah

10. Telepon

11. Haod Phone (HP)

DAFTAR RIWAYAT HIDI'P PENELITI

Dr. Kisman Salija, M.Pd.

195306221980031004

Enrekang, 22 Juni I 953

Laki-laki

Pembina TK I, IV/b

l,ektor Kepala

Jalan Daeng Tata, Kampus FBS UNM Pamngtahtung

0411-861509; 861508; 861510
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II. Riwavat Pendidikan

a) S 1 (Sarjana), Peodidikatr Bahasa lnggris, IKIP Ujung Pandaag, 1 98 I .

b) TESL (Diploma), English, Victoria Univemity ofWelliryton, 1984.

b) 52 (Magister), Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP Malang, 1993.

c) 53 (Doktor), Pendidikan Bahasa hggtis, Utriversitas Negeri Malang, 2004.

Itr, Kegiatan Profesional:

a) Seminax/workhop/lokakarya bahasa Inggris, rutilitas

b) Semitrar Inteniasioral Ke-Dwibahasaar, tahm 2007.

c) Setninar Nasional FPBSS se-Indonesia, tahrm 2006.

d) Asesor Senifi<asi Guru Rayon 24, 2007 - sekaiang



e) Instmktur Diklat Sertifikasi Guu Bahasa lnggris, tahun 2007.

1l Instruktur Pendidikan Profesi Guru Bahasa Ingg.is, tahurr 2008.

e) lnstrul:tur Diklat Sertjlikasi Gum Bahasa Inggris, tahu 2008/2009.

g) Mengihrti TOT Pendidikan Bemutu, Depdikms-Solo, 2009.

h) Mengikuti Seminar Nasional Kependidikan dan kebudayaan, Uoiversitas Gajamada,

2009.

i) Mengajar dan membimbing kerja lapanga rlahasiswa, rtit tas.

j) Membimbing mahasiswa menulis tugas tersnrkku clatl tak terstru|tur, rutinitas

k) Mengajar Mata Kuliahr Wdting. Writing Scientific Papers, Creative Writing
pada.Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM.

l) Asesor Doser Profesiotai Rayon IJNM Makassar, 2009/2010.

tn) Mcmbimbing Giru-guru Bahasa Inggds SMA dan SMP Lu\r'tt Timur dalam

Penyelesaian Soal-soal Model UAN,2007, 2008, 2009.

n) Menyajikan makalah pada hternatjonal English Language Teaching Contbrence di
Majene, 28 Maret 2009.

o) Mengadakan Klinik Bahasa Inggris atas Peunasalahan yang dihadapi siswa bagi

Guru Bahasa Inggr-is SMA dan SMP se Luwu Timur, 2010.

q) Peserla Konvensi Nasional Pendidikan ke-7 (KONASPI), dengan tema

"Memantapkaf Karakter Bangsa Menuju Generasi 2045" Yokyakafia2012

d Pesefia "Joint Worting Group Meeting RI Perancis on Education, Perancis

Oktober 2012.

s) Peserta semlnar perdirian Institut Seni da1r Budaya Indonesia (ISBI) di Sulawesi

Selatan, Desember, 2012.

t) Pesefta Seninar lnternasional Pendidikan dengan tema "Language Teaching and

Research in the Era ICT " Makassar. 2013

IV, Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masvarakat

a) "Peningkatai Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Julusan Bahasa Inggris FBS

1JNM Ujung Paidang Melalui Strategi Mendeagar, Mengulangi dan Menulis,

2003.

b) "Keterkaitan antara Kemampuan Mahasiswa Menulis Paragraf dengan Kemahpuan
Menemukan Tde Utafia Paragral 2003.



c) "Kesulitan yang Dihadapi Mahasiswa Bahasa Inggris FBS dalam Menulis Karya

Ilmiah, 2004.

i) "Improving Writing Ability of Stud€nts ttuough Process Skategy"' 2004'

d) 'Using Outline in Writing Various TJrpes of Exposition 

" 
2004

e) "Tho Effects of Using Formal Outlines in Writing Definition and Exemplification"'

2005.

0 "The Effects ofusitrg Fornal Outlines ir,t W{iting Comparison and Confiast"' 2005-

g) "The Effects ofUsing Forrnal Outlinos in Writitrg Cause and Effeot"' 200?'

h) "Avoiding Piagiarism through Thtee Paraphrasing Strategies"' 2008'

i I "Meninskarkat Kemamluan Guru-Guru Bahasa Inggiis SMP dan SMA di Daerah
' l*ilgi..t*g auf"- Menyetesaikan Soal-soal Bahasa Inggris Model UAN' 2009'

i I "Meninskaikan Kemamouan Guru-Guru Bahasa hggris SMP dan SMA di Luwu
'' il.*'autu- v.nyeleiaikan Soal-soal Babasa lnggris Model UAN'2009

k r Pembeiaiaran Matakuliah Speakilg dengan Project-Based Approach (Ketua: Ilr'
' fi"*un Saiiu, V pd.. Anggola: AmiruUah SPd'N'lEd:Tahun20111'

l) Psychoamlysis Sigmund Freud Novel "SCM" Karya Donny Dirganloro (Ketua:

Dr. Kisman Salija- M.Pd : Tahun 2012)

m ) Penelitian "Pemetaall Masalah'masalah UAN yang dihadapi olel siswa SMA dan

SMP di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru'' 2011/2012'

n) Pengabdian "Model-Model Pembelajaran dalam Rangkah Mengatasi Masalah

masalah yang muncul UAN di Kabupaten Pangkep dan Baru"' 201212013'

o) Penelitian bedudul" Psikoanalisis Signrun Freud Novel"5 CM" karya Dnny

Dhirgantoro,2012.

Makassar, ? November 2013

Dr. Kisman Salija, M.Pd.
NrP. 195306221980031004



Anggota Pereliti I
I. Identitas diri

1. Nama

2. Alamat

3. Telephole/I{P

4. Tempat/tgl lahir

5. Pekerjaan

6. Bidang keahlian

7. Pangkat/Golongan

8- Jabatan Fungsional

9. Jabatan Shukhral

II. P€ndidikan

IIL Pengalam.n kerja dsn professional

Drs. Sahril, M.Hum.

Jalan Daeng Tata I TIRTA MAS F-15

+6285299991944

Pattiro Bajo Bone, 13 Maret 1963

Dosen FBS UNM

Pendidikan Bahasa Inggris

Pernbina Tk VIVlb

Lektor Kepala

Sekr etatis Jurusan Bahasa Inggris

No Tempat Perdidikan Gelat Bidang study Tahun

I]NHAS Drs Bahasa Inggris 1988

2 52 IINHAS M Huln. ELS (English Language
Studv\

1998

3.
Sedang Mergil-uti
Pendidikan 53

Pendidikan Bahasa lnggris

t
No Institusi Jabatan Periode

1 FBS TINM Staf pengajar mata kuliah
1. W ting
2. Intro to Educational Research

3. Research in ELT
4. Seminar on ELT
5. Traflslation
6. Lansuaqe Testing

1989 sampai
sekarang
2008 sampai
sekarang

2. FBS LTNM Ketua Prodi Sastra lnggris 2000-2001

3 FRS IINM Sekr,etads Jurusan Bahasa Inggtis 20 t 0-sekarang



IV. Seminar dan WorkshoP

No. Seminar dan workshop Tempat

I Oebut g"*€ur., buhasa lnggris se Sulawesi Sclatan'

2006

Makassar

2 Pese.tu konfe.ettsi Intemasional Pengajaran Bahasa

llldoocsia

FRS IINM

3

Pese.tu Seminut Nasional dan Lokakarla Pendidikan

"Menatap Peldidikan Berkualitas sebagai Sumbangsih

Penyelesaian Persoalan Bangsa BHPMN sebagai Pilihan

IINIBRAW
MAI,ANG

4
Pesefta Seminar Nasional dan Lokarkarya Pengajaran

Speaking, 2007
lIM MAIANG

5
Pemakalah pada Semirar Nasional Teknik Pemhrratan dan

Pcngguraa.n Media Pembelajaran, 2008
LPMP SULSEL

6
Pemakalah pada SeminatNasional ELT, Globalizalion and

lnr crcultur al Lcaming.2008
LMPN SULSEL

1
Peserta International Slmposium on Alnerican Ed{catjonal

lssuec: Progrant for lndone.iani. 2008 _
IINM

V. Pengalaman melaksanakan penelitian

No. Judul Penelitian/sponsor Posisi Tahur

1 2 4

I
Bentr . Pedagogik Sosial Bahasa Pengajaran yang

digunakan Dosonbahasa Inggris FBS ttNM

Keiua 1994

2
Aralisis Penguasaan Mahasiswa terhadap Buku Teks

bahasa Inggis unnrk SLTA (Studi Kasus pada

Mahasiswa semestcr VIII Jutusiu Bahasa ltrggris UNM)

Ketua 1991

3 Sound-Spelling Correspondences in Standard American

Englisb

Tum-taking Mechanism Used By Indonesian Speakers of
English

Ketua 1998

4 Anggota 1998

5

Pengentbangan Petangkat Pembelaj aran Bahasa Inggris

berbasis Masalah bagi Siswa JLTRUSAN BAHASA
INGCRIS FBS LINM di Sulawesi Selatan (Pereliliao
u:L-L D-,...1-- -r,L,,n n 

-

Anggota 2009

6
Palgembargar Model pembelajaran berbn-sis Moodle

padaProgram Studi Pendidik Bahasa lnggris FBS

LrNM (Dibiayai oleh Ployek I-MHERE 2009)

Alggota 2009



'l
Pengembangan Perangkai Pembelajaral Bahasa Inggris
berbasis Masalah bagi SiswaJURUSAN BAHASA
INGGzuS FBS L]NM di Sulawesi Selataa (Penelitian

Ketua 2010

8

Pengembangan Pera[gkat Evaluasi Otentik dengan
? endekatan P roblenBased-Learn ing bagi Siswa JLIRUSAN
3AI{ASA INGGRIS FBS 1JNM di Sulawesi Selatan (Hibah

Ketlra 201 I

9

)engembangan Model Pembelajaran Menuljs Kteatif yang
\4errdidik detgan memadu Model SQ4R dan Pendekatan
(larifikasi Nilai bagi Mahasiswa Bahasa Ingftis FBS ttNM
Dibiayai oleh Proyek IMHERE Tahun 2011)

Ketua 201 I

8. Penerhitan Artikel Ilmiah

Tahun Judul Pen erbi t/Jurnal
2006 APPROACHES TO THE TEACHING

OF ESL/EFL WzuTING: An Historical
PelsDective

JI'RNAL PERFORMANCE Vol.
04 NO. 2, JURUSAN BAHASA
]NGGRIS FRS {INM

2006 PROTFOLIO ASSESSMENT: A
MODEL FOR EFL IN PROCESS-
ORIENTED C{JRRICULA

JI IRNAI- PINISI Vol 1 1 N0 2

FBS IINM

2007 PRORT,F,M.RASF,D T,FARNTNG
AND TASK.BASED LEARNING:
Two Models ComDared

JIIRNAL PERFORMANCE Vol.
05 NO. 2- JURUSAN BAHASA
INGGRIS FBS I,INM

2007 TI]E SIGNIFICANCE OF PERSONAL
LEARNING STYLES IN EFL
CLASSROOM

JURNAL PINISI Vol. 12 N0. 1

FBS IJNM

2008 PRO]NCT-BASED LEARNTNG FOR
ADI]T,T FNGI-ISH I-ANG{]AGE
LEARNERS

ruRNAL PERFORMANCE Vol.
06 NO. 2, ruRUSAN BAI-IASA
I}IGGRIS FBS LINM

2008 THE POWER OF HLMOR IN ELT
CLASSROOM

JURNAL PINISI Vol. 13 N0. 2.
FRS I]NM



9. Mak.lah/Poster
Tahun .tudul Penvelenpsata
2008 Model Pembelaiaran PAKXM untuk

Bahasa Inssris di SMP
Jurusan Bahasa Inggris berkerja
sama denean ESA

2008 Model Pembelajaian ICT untuk
Bahasa Inesris di SMP

Jurusan Bahasa Inggris berkeda
sama densan EDUCHANGE

Makassar, 7 Nopember 2013

{Drs. Sahril, M, Hum.)
NIP: 19630313 198903 1004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Kampus UNM Parangtambung, JI. Dg. Tata Raya Makassar 90224
Telp: (0al l) 861508, 861509, 861510 Fa-x: (0411) 861508

Laman: bttD:/ /Ibs.unm.ac.ld

SURAT KETERANGAN
Nomor:6425/UN36.5/PLl20 13

Yang beftanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri

Makassar menerangkan:

Nama

NIP

Fakultas/Jurusan

Anggota tim penelitian

Dr. Kisman Salija, M.Pd.

19530622 198003 I 004

FBS ulrlM/Bahasa Inggris

Drs. Sahril, M.Hun.

benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Fakultas Bahasa dan Sastra UNM

selama 5 (1ina) bulan mulai bulan Mei Oktober 2013 dengan judul: Pengembangan Model

Pembelajarart Menqlis Teks Atgurnentasi Beftasis Skemata (lengan Mengintegrusikan

Metode SQ4R dm Think-Talk-llrite (TTU) bagi Mdhasislru Pendidikon Bahasa Inggrit
Univefi itas Negeti MakassaL

Demikian Surat Keterangat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Desember 2013
qlDekan,

Dr'. KismanSalija, M.Pd.
NIP 19530622 198003 I 004
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Telepor (O41U a588?9 - 8a4533 Fsx. a6aa?9 Ematlr l€rnlttunm@yahoo.co.td
* Puslit Kep€nduduken dan Lingkungan Hidup * pustil l,takanan Tradisional, cizidan Kesehatan
* Puslil Pemberdayaan Perempuao * Puslit pengembangan llmu pendrdikan
x Puslii Eudaya dan Seni Etnik Sulawesi * puslit pemuda dan Olah Raoa
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SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL.PENDANAAN BOPTN

TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : 266/UN36.9/PU2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, kami
yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Proi Dr. H. Jufri, M.Pd : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Makassar yang
berkedudukan di Makassar dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Ketua Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Makassar, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

: Dosen FBS Universitas Negeri
Makassar dalam hal ini bertindak

2 Dr. Kisman Salija, M.Pd.

untuk dan atas nama tim peneliti
seperti tercantum dalam proposal
penelitian selaku Ketua pelaksana
Penelitian selanjutnya disebut ptHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat
mengikatkari diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan penelitian Fundamental
Pendanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) T.A. 2013
dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

. Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan judul:

Pengemhangan Moclel Pembelajann Menulis Teks A,rgumentasi Berbasis
Skemata Dengan Mengintegrasikan Metode SQ4R dan Think-Tatk-Write (TTW
Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa lnggris l,niversitas Negeri Makassar

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana penetitian sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 sebesar Rp.55.000.000,- (Lima putuh lima juta rupr?tr,, sesuai Surat
Keputusan ReKor Universitas Negeri Makassar. Nomor: 1291/UN36/PU2O13
langgal22 Mei 2013 yang dibebankan kepada DIPA Universitas Negeri Makassar
Nomor: 023.04.2.415222120'13, tanggal 5 Desember 2012.



Pembayaran biaya penelitian akan dibayarkan secara bertahap ke rekening

PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pembayaran Tahip Pertama sebesar 7070 dari total bantuan. dana kegiatan' yailu 7o"k x Rp.i5.ooo.o0o,- = FQ.38.500.000'' (Tiga Puluh delapan iuta
iima ratus rihu rupiah) setelah surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini

ditandatangani oleh kedua belah pihak. .

b) Pembavaran Tahao Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana
' kesiatan yaitu 3o7o x Rp.55.000.000,' = Rp16.509:999r (Enam belas iuta

tiia ratis ribu rupiahi dlbayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke

SIM-LITABMAS din dilahkan Lembaga Penelitian selambat-lambatnya akhir

Bulan September 2013 dokumen sebagai berikut.

1. LaDoran Kemaiuan Pelaksanaan Penelitian Fundamental'
z. nejiJpitufasi iaporan Penggunaan Keuangan 70olo yang telah

dilaksanakan.

c) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Penelitian dan laporan Penggunaan Keuangan 70%, serta menandatangani

Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan

Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan dana 70%'

d) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut' pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan

berfewiliOan untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan
jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA'

e) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak

dibelanjakan ke Kas Negara.

0 PIHAK KEDUA berkewajiban menvampaikan foto 99q! 9ukti pengembalian

Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada

PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

'1) Dana keoiatan pelaksanaan Penelitian Fundamental Pendanaan BOPTN
' 'T.A. 20lisebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayal (1,2) dibayarkan kepada

PIHAK KEDUA :

Nama pada Rekening : DR. KISMAN SALIJA
Nomoi Rekening '. 0225'0'l'043697 -50-5 (Bank BRI)
NPWP : 05.704'647.6-804'000

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak
' 'terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dlla!9-ud dalam pasal 2 ayat (1) yang

OiseOaUt<in kirena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data

peneliti, nama bank, nomor rekening' dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai

dengan ketentuan.



2)

3)

3) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengorganisir dan meTfasilitasi:

a) Seminar Penelitian.

b) Monitorino dan Evaluasi (Monev) lnternql Perguruan Tinggi sesuai fungsi dan

peran Le;baga Penelitian Universitas Ndgeri Makassar'

1)

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan .mengupayakan hasil'p.""iiiiu" 
uunq dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah

untuk judul?enelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1'

Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat.('1). dimanfaatkan sebesar-

besamya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tlnggl

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan.perolehan paten

U;/r;;;ti6 iimiafr seperti vang dimaksud pada avat (1) secara berkala

iepaoa piuax pgnTAMA pada setiap akhir Tahun Anggaran berlalan

4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:'' 
"l"p"tiii"s 

;"r"t lrtn"t ilmiah terakreditasi atau jurnal ilmiah bereputasi

internasional;

b) Menghasilkan Produk IPTEKS-SOSBUD, HKl, Buku ajar dan lainnya (berupa
' *"to-d", teknologi tepat guna, blue pn't, prototipe, sistem' kebuakan' model'

rekayasa sosial) sebagai luaran tambahan;

c) Mengikuti seminar Penelitian:

.ll Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Calatan Harian

. " ;;;;lid;; i;;;;"ktf"; mbnsisi kegiatan hlrian secara.rutin terhituns sejak

l;;;;;;ir;s;nan 6erjanjian pinelitiin secara onrine di slM-LITABMAS;

e) Menviapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIM-LITABMAS' 
denjan mengisi/mengunggah laporan kemajuan bulanan;

fl Menounooah ke SIM-LITABMAS softcopy lapoan lahunan atau laporan akhjr
' ;;Ul;Hh disahkan Lembaga Peneiiilan dalam. format pdf (ukuran fle

'mak"simum 5 MB), berikut s6ftcopy luaran penelitian atau dokumen bukti

luaran,

g) Menyerahkan l, ardcopy lapotafi Kemajuan dan Laporan Lengkap Penelitian;

h) Membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5

1) Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan (Mei s.d Desember) dan berakhir
tanggal '10 Desember 2013, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat
perjanjian pelaksanaan;

2) Apabila PIHAK KEDUA dengan sualu alasan tidak dapal menyelesaikan
pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti
ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim;

i3) Apabila batas waktu habisnya penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan
hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda sebesar 196" (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai
setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan
penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai
dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian;

14) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai
batas waktu yang telah ditetapkan pada kontrak kerja ini dalam akhir tahun
anggaran yang sedang berjalan dan batas waktu proses pencairan biayanya
telah berakhir, maka seluruh biaya yang bersangkutan yang belum sempat
dicairkan, dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali);

(5) Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga luaran yang
dtanjikan dalam proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak terpenuhi
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin bahwa penelitian dengan judul
' sebagaimana disebut pada pasal 1 bukan plagiat atau duplikasi penelitian. Jika

temyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau duplikasi penelitian,
maka PIHAK KEDUA bersedia dibatalkan penelitiannya oleh PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan semua dana yang diterima ke
Kas Negara;

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas
Negara.

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan hardcopy lapo.an hasil penelitian sebanyak
8 (delapan) eksemplar dan 1 (satu) buah'soft copy".



2) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1. Bentuldukuran kertas kuarto.
2. Warna sampul muka abu-abu.
3. Dibawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh:
DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor : 023.04.2.4 1522212013,

sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar
Nomor : 1 29 1 /UN36 I PU20 1 3, tanggal 22 Mei 2O't 3.

'.3) Softcopy laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus
diunggah ke SIM-LITABMAS oleh PIHAK KEDUA.

'4) PIHAK KEDUA juga diharuskan untuk mengirimkan I (satu) eksemptar taporan
hasil penelitian 'hard mpy' langsung kepada :

1. Perpustakaan Nasional Republik lndonesia, Jln.Salemba Raya 28A, Jakarta
10002;

2. Pusat Dokumentasi llmiah lndonesia (PDll) Ltpt, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jatan Suropati No.2, Jakarta;
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
5. Fakultas masing-masing peneliti.

Pasal 8

lal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
1. Pembelian barang dan jasa PPN 'llo/o PPh 22 't,5%
2. Belanja honorarium PPh Pasal21:

a. syo bagi yang memiliki NPWP untuk golongan lll, dan 6% bagi yang tidak
memiliki NPWP' b. Untuk golongan lV sebesar 15%.

3. Dan Pajak - Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara sesuai

dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1) Hak Kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian
tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
Vanq berlaku.

2) Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari
kegiaian penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada
Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.



Pasal l0

'1) Apabila terjadi persetisihan antara pIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan
memilih pengadilan negeri apabila tidak tercapai penyelesaian secara
musyawarah.

'2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah
pihak secara musyawarah.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Fundamental pendanaan BOPTN Tahun
\nggaran 2013 ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuaijengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK
KEDUA-

'l oJ6

PIHAK KEDUA

Dr. Kisman Salija, M.Pd.
NlP. 19530622 198003 ,t 004

munandar, M.Pd

Jufri, M.Pd
1231 198503


