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RINGKASAN

Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembolajaran di kelas

meliputi beberapa hal yang bisa dikategorikan ke dalam empat hal. pertama adalah

masalah yang berkaitan dengan substansi materi mata pelajaran. Kedua berkaitan

dengan motivasi mahasiswa. Ketiga berkaitan dengan Metode Mengajar. Keempat

adalah masalah p€nggunaan alat dan media pembelajaran.

Tujuan dari penelitian iniadalah untuki 1) meningkatkan kompetensi speaking

melalui implementasi model pembelajaran Project Based Leamingi Z)

mengembangkan model pembelajaran tuoject Based Leamirg. Sedangkan manfaat
penelitian ialah: Penolitian ini memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas
pendidikan yang meliputi: 1) Manfaat untuk mahasiswa adalah meningkatnya

kompetensi speaking: 2) Manfuat untuk tenaga pengajar adalah memperdalam
pemahaman tentang model pembelajaran Prokct Based Leaming dan menguasai

teknik implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode wawancara dan pengamatan

terhadap mahasiswa Jurusan bahasa lnggris yang mengikuti mata kuliah Speaking

ll. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman mereka selama

melaksanakan proyek. S€dangkan p€ngamatan digunakan untuk melakukan

observasi terhadap proses penyelasaian proyek dan presentase hasil proyek.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah data display, data reduction, dan

data interyretation and conclusion (Miles and Hubermas, 2OO4).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat empat komponen sub-skill dari

pembelajaran speaking (berbicara) yaknl Fluency, Pronunciation, Grammar, and

Range of Vocabulary yang dapat ditingkatkan melalui project Based Approach
.(PBA). Ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yakni: a) pembelajaran

dengan model projeot based learning sangat menarik dan dapat meningkatkan

otonomi dan kreativitias mahasiswa khususnya kemampuan berbicara: b) Model

implementasi pembelajaran projeci based leamirg untuk m6ningkatkan kemampuan

berbicara mahasiswa menekankan empat apsek utama dalam ketereampilan

berbioara yakni aspek tata-bahasa, aspek kosakata, penguoapan dan kefasihan

dalam berbicara. Semua aspek tersebut dapat diteriihat secara jelas dengan

menggunakan pendekatan ini.
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SUMMARY

The main problema to be jnvestigated in the research was teaching maierials,
students motivation, teaching methods, and the use of media in teaching. These
problems were closety related to the teaching Speaking ll.

The aim of the research was to improve students' speaking competenoy and
accuracy through Project Based Approach. The signiticance of the research is to
deliver the Speaking Bubject more enjoyable and incr€ase students speaking
proficiency.

The research method employed in the research was the qualitative approaoh
employing observatjon and semi-structured interview. The anatysis applied
Huberman and Mlles (2004) analysis: Data Display, Data Reducation and Data
lntropretation.

The research research revealed that the projeot bas€d approaoh assisted to
improve students' interest, students' speaking proticiency, and provided different
approaoh of teaching speaking to students. The gignificance result was to improve
studenb competency both accuracy and fluency.
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EAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas
meliputi beberapa hal yang bisa dikategorikan ke dalam empat hat. pertama adalah
masalah yang berkaitan dengan subsiansi materi mata pelajaran. Kedua berkaitan
dengan motivasi mahasiswa. Ketiga berkaitan dengan Metode Mengajar Keempat
adalah masalah penggunaan alat dan media pembelaiaran. Apabila dirinci maka
masalah yang penulis hadapi antara lain sbb:

masalah belajar mahasiswa, yang berkaiatan dengan kompetensi berbicara
(speaking: kelancaran, ketepatan penggunaan kata dan kalimat, dan
pengucapan).

pengembangan profesionalisme tenaga pengajar dalam peningkatan mutu
peran€ngan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemb€lajaran terutama
berkaitan dengan referensi yang aktual;

pengelolaan dan pengendalian pembelajaran, terutama teknik memotivasi,
teknik modifikasi perilaku dan teknik pengembangan diri bagi mahasiswa
yang b€rmacam-macam karakteristiknya;

desain, strategi, dan model pembelajaran dj kelas, terutama penggunaan

model pembelajaran yang menuntut kreativitas mahaslswa, berpikir tingkat
tinggi (high order thinkhg) dan kerjasama antar mahasiswa.

penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai, terutama
pengembangan sikap ilmiah di dalam diri mahasiswa:

alat bantu, media dan sumber betajar, yang mampu memfasilitasi mahasiswa
untuk memahami konsep-konsep yang sulit dan membuluhkan pemahaman
yang mendalam.

sistem asesmen dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran, sehingga
memacu mahaaiswa untuk lebih mengapreslasi proses pemb€lajaran di
samping penghargaan atas hasit belajar.
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Namun Karena (eterbalasan waKtu dan tenaga, dari berbagai pe!.masalahan

di atas penulis buat prioritas permasalahan sehingga akan diatasi terlebih dahulu
yang mendapat prioritas tertinggi dengan kategori:

. peninkatan kompetensi berbicara dan masalah belajar mahasiswa, yang

berkaiatan dengan penguasaan atau pemahaman konsep_konsep speaking
dengan pendekatan project learning.

. masalah tersebut penting dan mendesak untuk dipecahkan.

. penulis mampu untuk mengatasi masalah tersebut ditinjau dari segi waktu,

dan sumber daya yang tersedja.

I'lasil quality oonfol tes TOEFL yang dilaksanakan secara regular
menunjukan bahwa kemampuan rata-rata mahasiswa jurusan bahasa lnggris masih
sangat rendah.

B, Rumuaan Masalah

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikutj

1. Apakah implomentasi modet pembetajaran project Based Leaming dapat
meningkatkan kemampuan berbicara?

2. Bagaimana implementasi modet pembetajaran prokct Based Leaming pada

kegiahn pembelajamn speaking?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
'1. Model Pembelajaran project Based Leaning
a. Hakikat Model Pembelajaran Frojeet Baaed Leaming

Pembetajaran berbasis proyek memiliki cirri_ciri sebagai berikut:
. Student centerad leaming, atau pembela.iaran berpuast pada mahadswa. Oi sini

berarti dalam hamper semua proses pembelajaEn, mahasiswa berperan aktif
dan tenaga pengajar berperan sebagai fasilitator.

. Fokus proyek tetap berpijak dari kurikulum sehingga harus sesuai dengan
standar isi dan kompetensi dasar.

. Pembelajaran berbasis Proyek dimulaidari pertanyaan tuas yang menjadi bingkai
pembelajaran dan merupakan bagian dari kurikulum yang disebut dengan
pertanyaan-pertanyaan dalam lingkup kurikulum (CFe)

. Proyek melibad(an penihian proses dengan berbagaiteknik penilaian.

. Proyek melibatkan tugas-tugas dan kegialan-kegiatan datam periode waktu
tertentu.

. Proyek berhubungan dengan kehidupan nyata (kontekstual).

. Mahasiswa mendemonsfasikan pengetahuan dan kecakapan melalui karya dan
kinerja yang dipublikasikan, dip€sentasikan, atau dipertunjukkan.

. Teknologi mendukung dan meningkatkan pembelajaran mahasiswa-

b. Teori Belajar Landasan Filosotis proJeet Based Leaming
Model pembelajaran project Based lea.nirg merupakan implementasl dari

Teori Belajar Konstruktivisme. Konstruktivisme memandang be,ajar sebagai proses

di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan_

gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki
di masa lalu atau ada pada saat ilu. Dengan kata lain,'belajar melibatkan konstruksi
pengetahuan seseorang dari pengalamannya sendjri oleh dirinya sendiri'. Dengan
demikian, belajar menurut konstrukivis merupakan upaya keras yang sangat
p€rsonal, sedangkan intemalieasi kons€p, hukum, dan prinsip-prinsip umum sebagai
konsekuensinya seharusnya diaplikasikan dalam konteks dunia nyata. Tenaga
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pengajar bertindak sebaSai Esilitator yang meyatinkan mahasiswq untuk
menemukan sendiri prinsip-prinsip dan mengkonstruksi pengetahuan dengan
memecahkan prcblem-problem yang realstis. Kanslruktivisme juga dikenal sebagai
konstruksi pengetahuan sebagai suatu proses sosial. Kita dapat melakukan
klaritikasi dan mengarganisasi gagasan mereka sehingga kita dapat menyuarakan
aspirasi mereka. Hal ini akan memberi kesempatan kepada kita mengelaborasi apa
yang mereka pelajari. Kjta menjadi terbuka terhadap pandangan orang lain. Hal ini
juga memungkinkan kita menemukan kejanggalan dan inkonsistensi sehingga kita
bias melakukan koreksi karena dengan belajar kita seharusnya mendapatkan hasil
terbaik.

Dalam sudut pandang laiinya. konstruktivisme merupakan seperangkat
asumsi tentang keadaan alami belajar dari manusia yang membimbing para
konstruktivis mempelajari teori metode mengajar dalam pendidikan. Nitai_nitai
konstruktivisme berkembang dalam pembelajaran yang didukung oteh tenaga
pengajar seoara memadai berdaEarkan inisiatifdan arahan dari mahasiswa 6endiri_

Munculnya teoi konstruktivjsme secara eksplisit pada dasarnya adalah berkat
Jean Piaget, yang menegaskan perbedaan pendapatnya teniang mekanisme
intemalisasi pengetahuan pada diri pembelajar la berpendapat bahwa melalui
proses akomodasi dan asimilasi, individu mengkonstruksi pengatahuan baru darj
pengalamannya. Asimilasi terjadi ketika pengalaman baru dari individu cocok
dengan representasi dunia nyata dalam diri (intemal) mer€ka. Mereka
mengasimilasikan (menjadikannya sebagai bagian dari dirinya) pengataman baru jtu

dalam kerangka yang sudah ada. Asimilasl merupakan proses membingkai kembali
Epresentasi mental seseorang dari dunia nyaia supaya cocok dengan
pengalamannya yang baru. Akomodasi dapat dipahami sebagai suatu mekanisme
bagaimana mengubah suatu kegagalan menjadi keberhasilan melalui proses
pembelajaran. Ketika kita berharap bahwa dunia bekerja dengan cara sesuai
keinginan kita, dan ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, maka kemungkinan
besar kita mongalami kegagalan. Dengan mengakomodasi pengalaman baru ini dan
membingkai ulang model yang kita kehendaki, kita memperoleh hal baru dari belajar
tentang kegagalan,

Penting untuk dicatat bahwa konsfuktivisme dengan sendirinya bukan
msrupakan paedagogi tunggal yang ietimewa. Kenyataannya, konstruKjvisme
menjelaskan bagaimana berlangsungnya pembelajaran yang ideal, tanpa
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memandang apakah pembelajar memanfaatkan pengalamannya untuk memahami
materi atiaukah digunakannya untuk mencoba mendesain model pesawat tebang.
Pada keduanya, lgori kgnghukttlyigmg mqngalggap yang penting adatah pgmbeldar
mengkonstruksi pengetahuannya. Konstuktivisme sebagai deskripsi kognitif
manusia geringkali diasqgiasikan dengan pendekatan paedagagi y?nS

mempromosikan /earring by doing.

a. lntervensi KonstroKivisme dalam pembslajaran

l) Kondisi alamiah pembslajar

a). PembelaJar adalah individu yang unik

Konstruktivisme sosial memandang setiap pembelajar sebagai individu yang unik
dengan keunikan kebutuhan dan latar belakang. pembetajar juga dipandang secara
kompleks dan multidimensionat. (Gredler 19S7). KonstuKivlsm€ sosial bukan hanya
memahami keunikan dan kompleksitas pembelajar, namun iuga membangkitkan,
memanfaatkan dan memberikan penghargaan pada keduanya sebagai bagjan
integral dari proses pembelajaran 0li/ertsch 1997).

b). P€ntingnya latar bolakang dan budaya pambelajar

G€dler (1997) juga menekankan pentingnya latar belakang dan budaya pembelajar.

Konstruktivisme sosial membangkitkan keberanian pembelajar untuk sampai pada
keb€naran versi masing-masing, yang dipengaruhi oteh latar belakangnya, budaya

. atau lingkungannya. Perkembangan historis atau sistem simbol, seperti bahasa,
logika, dan sistem matematjka, merupakan faktor bawaan dari pembelajar sebagai
anggota dari budaya tertentu dan hal ini dipelajari pembelajar di sepanjang
hidupnya. Berbagai simbol tersebut menuntun bagaimana pombelajar belajar dan
apa yang dipelajari (credle|1997). Hal ini juga menekankan pen ngnya interaksi
eosial pembelajar seoara alami dengan anggota masyarakat yang berpengetahuan.
Tanpa interaksi sosial dengan anggota masyarakat yang berpengetahuan, adatah
mustahil untuk memperoleh arti sosial dari sistem simbol yang penting dan betajar
bagaimana memanfaatkannya. Anak-anak muda mengembangkan kemampuan
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lerpikirnya melaluj interaksi dengan orang dewaga. Dari sudut Bandang
konstruktivisme sosiat, menjadj sangat penting mempertimbangkan latar belakang
dan budaya pembeta.iar $epanjang proses pembelajaran, karena latar belakang
semacam ini juga membantu membentuk pengetahuan dan kebenaran yang
diciptakan, ditemukan, dan diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung
(Gredler 1997; Wertsch 1997).

c). Tanggung jawab botajar

Lebih jauh lagi, ada alasan kuat bahwa tanggung jawab belajar seharusnya
berangsur-angsur diberikan kepada pembelajar. Karenanya kostruktivisme sosial
menekankan pentingnya keterlibatan aktif pembelajar dalam proses belajar, tidak
seperti pandangan dunia pendidikan sebelumnya yang meletakkan tanggung jawab
belajar pada tenaga pengajar untuk mengajar sehingga peran pembelajar pasil
beGifat hanya menerima. Von clasersfeld (1989) menekankan agar pembelajar

mengkonstruksi pemahamannya Eendiri dan tidak hanya sekedar meniru dan
melakukan begitu saja apa yang ia baca. Ketika tiada informasi yang tengkap,
pembelajar mencari k€bermaknaan dan memiliki kemauan untuk mencoba
menemukan keteraturan dan pola kejadian-kejadian di dunia nyata.

d). Motivasi belajar

Asumsi penting lain mengenai keadaan alami pembelajar berkenaan dengan
tjngkatan dan sumber motivasi belajar. Menurut Von Gtasersfeld (1989) motivasi
yang paling cocok untuk belajar secara kuat bergantung pada kepercayaan diri

. mahasiswa yang ada dalam potensinya untuk belajar. perasaan akan adanya
kompetensi dan kepercayaan akan adanya potensi untuk memecahkan masalah
baru, hampir seluruhnya diperoleh dari pengalaman langsungnya (first-hand

experience) dalam menuntaskan masalah di masa lalu dan jauh lebih kuat dari pada

motivasi dan pemberitahuan eksternal (prawat dan Floden 1994). Hal ini terkait
dengan "zone of proximal developmenf, nya Vygotsky (Vygotsky 197e) yang

berpendapat bahwa sebaiknya pembelajar diberi tantangan yang setingkat, atau
sedikit di atas perkembangannya pada saat itu. Berbekal pengalaman sukses
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sepenuhnya dalam menuntaskan tugas yang menantang, pembelajar memperoleh
kepercayaan diri dan motivasi untuk menaklukkan tantangan baru yang lebih besar.

2) Peran tenaga pengajar

a). Tenaga pengajar (atau instruktur) sebagai fasititator
Menurut pendekatan konstruktivis sosial, tenaga pengajar harus menyesuaikan
peEnnya dari sebagai instruktur ke peran sebagai fasilitator (Steffe dan Gale 1995).
Ketika seorang tenaga pengajar memberikan pembelajaran dalam 6uatu mata
pelajaran, perannnya sebagai fasilitator membanlu pembelajar untuk memperoleh
p€mahamannya sendiri t€ntang materi. Selama proses pembelajaran, dalam
skenario pembelajaran tradisional pembelajar berperan pasif, dalam pembelajaran

konstruktivisme sosial pembelajaran berperan aktil Dengan demikian,
penekanannya berubah dari instruktur dan materi ke pembelajar (Kukla 2OOO).

P€rubahan dramatik dalam hal peran ini membawa konsekuensi pada tenaga
pengajar untuk memiliki seperangkat keterampilan baru dari sebelumnya sebagai
suatu keharusan (Brownstein 2001). Sebagai tenaga pengajar ia memberitahu,
sebagai fasilitator ia bertanya; sebagai tenaga pengajar ia "ing ngarso,,, sebagai
fasilitator la "tut wuri'; seorang tenaga pengajar membedkan jawaban sesuai
seperangkat kurikulum, seorang fasilitator, seorang fasilitator memberikan garis
besar haluan dan menoiptakan lingkungan untuk pembelajar agar bisa menemukan
kesimpulannya sendiri; seorang tenaga pengajar cenderung monolog, seorang
fasilitator senantiasa dialog d€ngan pembelajar (Rhodes dan Bellamy .1999).

Seorang fasilitator seharusnya juga mampu mengadaptasi pengalaman belajarnya
sendiri dalam rangka mengarahkan pengalaman belajar itu menuju ke mana
pembelajar ingin menciptakan sendiri nilai yang bermakna. Lingkungan pembelajar

seharusnya juga dirancang untuk mendukung dan memberikan tantangan pada
proses berpikir pembelajar (Oi Vesta, 1907). Meskipun disarankan agar membedkan
kepada pembelajar akses untuk menemukan masalahnya sandiri dan proses
pemecahannya, seringkali kegiatan ataupun solusinya tidak memadai. pada

akhimya, tujuan utamanya adalah memberikan pemb€lajar dukungan untuk menjadi
pemikir efektif. Hal ini bisa dilakukan dengan memainkan peran ganda, yaitu

konsultan dan pelatih.

3) Kondlsi alamiah prosea pembelajaran



a). Belajar melupakan proses sosial yang aktif

Para pakar konstruktivisme sosial memiliki pandangan belajar sebagai proses aktif di
mana pembelajar seharusnya belajar untuk menemukan sendiri prinsip, konsep, dan
takta sehingga sebaiknya diberikan teka-teki yang menantang dan cara berpikir
intuitif dari pembelajar (Brown et al.j989; Ackerman .1996; Gredte|l997).
Kenyataannya -bagi konstruKivis eo6ial- prjnsip, konsep dan fakia bukantah sesuatu
yang kita bisa temukan begitu saja karena sebetumnya tidak ada dan bukan menjadi
prioritas utama bagi masyarakat kita untuk menemukannya. Kukla (2OOO)

berpandangan bahwa prinsip.konsep dan faKa direkonstruksi oreh aktivitas sendit
dan bahwa manusia, yang 6eoaE bersama-sama menjadi anggota masyarakat
menemukannya untuk menjadi properti dunia nyata mereka.
Pakar konstruktivis lain setuju dengan pendapat di atas namun lebih menekankan
bahwa individual memberikan makna melalui interaksinya dengan orang lain dan
dalam lingkungan tempat ia hidup. Dengan demikia, pengetahuan merupakan
produk dari manusia yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Ernest.1991;
Gredler 1997; Prawat dan Floden 1994). McMahon (i997) setuju bahwa belajar
merupakan proses sosial. la menambahkan bahwa belajar bukanlah proses yang
hanya terjadi di dalam pikiran kita, juga bukan perkambangan pasif dari perilaku kita
yang dibentuk oleh kekuatan dari luar diri kita; proses belajar yang berarti terjadi
ketika individu terlibat datam kegiatan sosial. Vygotsky (1979) juga m€nnyoroti
perpaduan dari elemen sosial dan praktikal datam pembetajaran dengan
mengatakan bahwa peristiwa penting dalam proses perkembangan intelektual terjadi
ketika berbicara dan aktivitas praktikal, dua jalur perkembangan yang benar_benar

. independen satu 6ama lain, menyatu. M€lalui kegiatan praktikal seorang anak
mengkonstruksi arti pada tingkatan intrapersonal, sedangkan berbicara
menghubungkan arti tersebut dengan dunia interpersonal sebagai wahana ia
belbagi dengan budayanya.

b). lnteraksl dinamis antara tugae, tonaga pengajar, dan pembelajar

Karakteristik yang lebih jauh dari peran tenaga pengajar sebagai fasilitator dalam
sudut pandang konstruktivisme sosial, adalah bahwa tenaga pengaiar dan
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pembelajar memiliki intenqitag k€terlibatan yang gama (Holt dan Willard-Holt 2000),

Hal ini berarti bahwa pengalaman belajar di samping objektif juga subjektif dan

membutuhkan kondisi di mana budaya, nilai, dan latar belakang tenaga pengajar

menjadi bagian esensial sebagai penghubung antara pembelajar dan tugasnya

dalam mengkonstruksi makna. Pembelajar membandingkan kebenaran versinya

dengan versi tenaga pengajar dan temannya dalam rangka untuk mendapatkan

kebenaran versi masyarakat yang telah teruji (Kukla 2000). Tugas atau masalahnya

adalah adanya interface (batas) antara tenaga pengajar dan pembelajar (McMahon

1997). Hal ini akan memunculkan interaksi dinamis antara tugas, tenaga pengajar

dan pembelajar. Hal ini membawa konsekuensi pembelajar dan tenaga pengajar

seharusnya mengembangkan suatu kepedulian terhadap sudut pandang orang lain

dan kemudian melihat kembali kepercayaan, standar dan nilai-nilainya, dengan

demikian berperilaku subjektif sekaligus objektif secara simultan (Saver1994).

Green dan Gredler (2002) menekankan belajar sebagai suatu proses interaktif,

meliputi proses yang diskursif (ra6ional), adaptif, interaktif dan reflektjf secara

berkualitas. Menurut keduanya fokus uhma dari belajar adalah hubungan timbal

balik antara tenaga pengajar-mahasiswa. Beberapa penelitian yang lain, juga

memberikan alasan pentingnya mentoring (belajar dengan mentor, senior yang

berpengalaman) di dalam proses belajar (Arch€e dan Duin 1995; Brown et al. 1989).

Model pembelajaran konstruktivisme sosial dengan demikian menekankan

pentingnya hubungan timbal balik antara mahasiswa dengan tenaga pengajar

selama proses pembelajaran berlangsung.

Beberapa pendekatan belajar yang sesuai untuk belajar interaktif antara lain

pembelajaran reciprocal, kolaborasi kelompok, cognitive apprenticeships, problem-

basod instruction, web quests, anchored instruction dan pendekatan lain yang

melibatkan belajar dengan orang lain.

4) Kolaborasi di antar€ pembelajar

Pembelajar dengan kemampuan dan latar belakang seharusnya berkolaborasi

dalam tugas dan diskusi dalam rangka m€nuju pemahaman beroama tentang

kebenaran suatu bidang tertentu. Kebanyakan model konstruktivisme, seperti yang

dikemukakan oleh Duffy dan Jonassen (1992), juga menekankan kebutuhan akan

kolaborasi antara pembelajar, hal ini jelas berbeda dengan pendekaian tradisional

yang lebih menged€pankan sifat kompetitil Salah seorang penganut Vygot6ki
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nremberikan oatatrn bahwa begltu becdinya impliKasi dari peer e4 aboration,

sebagai bagian dari the zone of proximal development. Di sjni, zone perkembangan

proksimal (iedekat) dideJinisikan sebagai ,iarak antara tingkat perkembangan aktual

sepeff yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara independen dan tingkatan

perkembangan potensial seperti yang ditentukan oleh pemecahan masalah di bawah

timbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan peer lain yang sudah

berpengalaman; batasan ini berbeda dengan keadaan biologis alamiah yang fix dari

tingkatan perkembangannya Piaget. Melalui suatu proses yang disebut 'scaffolding'

(dukungan) seorang pembelajar dapat dapat dipacu mencapai tingkatan di atas

keterbaiasan kematangan fisik sehingga tidak terjadi proses perkembangan

tertjnggal di belakang proses pembelajaran (Vygotsky 1978).

a). P€ntingnya kontoks

Paradlgma konstruktivisme sosial memandang kont€ks dari terjadinya pembelajaran

sebagai pusat dari pembelajaran itu sendiri (McMahon 1997). Yang perlu

digariebawahi dari suatu catatan penting bahwa pembelajar merupakan prosesor

aKif adalah "asumsi bahwa tidak ada satu pun bagian dari seperangkat hukum

pembelajaran yang telah digeneralisasi yang dapat diterapkan untuk s€mua domain

' (Di Vesta 1987:208). Pengetahuan yang tidak dikontekstualkan tidak mampu

memberikan kita keterampilan untuk menerapkan pengetahuan kita dalam tugas-

tugas yang autentik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dufry dan Jonassen

(1992), kita tidak bekerja dengan konsep dalam lingkungan yang kompleks

melainkan pengalaman dari hubungan timbal balik yang kompleks dari lingkungan

yang juga kompleks yang menentukan bagaimana dan kapan suatu konsep

digunakan. Salah seorang konstruktivis memberikan catatan bahwa pembelajaran

yang autentik atau sesuai situasi adalah pembelajaran di mana mahasiswa

mengambil bagian dalam kegiatan yang secara langsung relevan dengan penerapan

hasil pembelajaran dan yang terjadi dalam budaya yang sama dengan setting

penerapannya (Brown et al. 1989). Cognitive apprenticeship (pelatihan kognitiD

dianggap sebagai model konstruktivisme yang efektif dalam pembelajaran di mana

model ini mencoba 'enkulturasi (pembudayaan) mahasiswa dalam kegiatan praktis

yang autantik melalui kegiatan dan interaksi sosial dalam cara yang sama dengan
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pelatihan di bidang keteEmpilan yang tqlah terbuhti sukses ' (Aekernan 1990:25).

Konteks di mana pembelajaran terjadi maupun konteks sosial di mana pembelajar

membawanya ke lingkungan belajar dengan sendirinya menjadi faktor penentu

dalam pembelajaran jtu sendiri (Gredler 1997).

b). Asesmon (p6nilaian)

Holt dan Willard-Holt (2000) menekankan konsep a8esmen dinami6, auatu cara

mengases potensi sebenarnya dari pembelajar yang secara signifikan berbeda

dengan tes konvensional. Kondisi belajar alamiah yang esensial diperluas sampai ke

proses asesmen. Bila biasanya asesmen sebagai suatu proses dilakukan oleh

s€seorang, misalnya tenaga pengajar, di 6ini dipandang sebagai suatu proses dua

arah yang melibatkan interaksi antara tenaga pengajar dan pembelajar. Peranan

tenaga pengajar s€bagai asesor melakukan dialog dengan mahasiswa yang diases

untuk menemukan tingkatan performansnya dalam melakukan tugas pada saat itu

dan curah pendapat dengannya tentang cara yang mungkin bisa ditempuh dalam

memperbaiki performansnya pada kesempatan berikutnya. Dengan demikian,

asesmen dan pembelajaran dipandang sebagai jalinan proses yang iak terpisahkan

(Holt Willard-Holt 2000).

Berdasarkan pandangan ini seorang tenaga pengajar seharusnya memandang

asesmen sebagai proses yang terus menerus dalam mengukur pencapaian

pembelajar, kualitas p€ngalamannya dalam p€mbelajaran dan proses

pembelajarannya. Asesmen juga merupakan bagian integral dari pengalaman

belajar dan bukan proses yang berdiri sendiri (Gredler 1997). Umpan balik dari

pfoses asesmen berfungsi sebagai masukan langsung yang menjadi dasar untuk

'perkembangan selanjutnya. As€smen seharusnya tidak menjadi proses intimidasi

yang menyebabkan kecemasan mahasiswa, melainkan proses yang bersifat

rnendukung yang membangkitkan keberanian mahasiswa untuk ingin djevaluasi di

masa mendatang, sehingga harus fokus pada perkembangan yang te4adi pada

mahasiswa (Green dan Gredler 2002).

5) Pemilihan, cakupan, dan tata urutan materi

a). Pengelahuan seharusnya ditemukan eebagai keasluruhan t€rpadu

dan
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pengelahuan seharusnya tidak dipisahkan ke dalam subjek_subjek yang berbeda
kompartementalisasi), tetapi seharusnya ditemukan sebagai keseluruhan yang

ErPadu.

Hal jni juga menggarisbawahi pentingnya konteks bagaimana pembelajaran

dilangsungkan. Menurul para tokoh tersebut, pengetahuan seharusnya tidak
Jikomparlementalisasi secara kaku ke dalam subjek atau kategori berbeda namun
seharusnya disajikan dan ditemukan sebagaj keseluruhan yang terpadu. Ajasannya
adalah bahwa dunia, tempat yang dibutuhkan oleh pembelajar untuk melakukan
kegiatan, tidak bisa didekati dengan bentuk subjek terpisah, melainkan berupa suatu
<ompleksitas tak terhingga dari fakta, problem, dlmensi dan persepsi.

b). Keasyikan dan tantangan bagi pembelajar

Pembelajar seharusnya secara konstan diberi tantangan dengan tugas_tugas yang

berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan sedikit di atas tingkat
ketuntasannya pada saat itu. Hal ini akan menjmbulkan motivasl dan membangun
iagi keberhasilan sebagaimana yang telah diraih sebelumnya dalam rangka
!'nemp€rtahankan kepercayaan diri pembelajar. Hal ini juga sejalan dengan zone of
proximal development- nya Vygotsky yang dapat dideskripsikan sebagaijarak antara
perkembangan tingkat perkembangan aktuat (yang ditentukan melalui pemecahan

masalah secara independen) dan tingkatan perkembangan potensial (yang

ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bjmbingan orang dewasa atau
melalui kolaborasi dengan peers yang lebih berpengataman).
Vygotsky lebih jauh mempublikasikan secara luas bahwa suatu pembelajaran

dianggap baik ketika pembelajaran tersebut melampaui perkembangan. Kemudian
pembelajaran tercebut membangunkan dan membangkitkan keseluruhan perangkat

tungsi yang berada di tingkat kematangan untuk hidup di kehidupan nyata, yang

terletak di zona perkembangan prokslmal. Dengan cara inilah pembelajaran

memalnkan peranan yang maha penting dalam perlembangan.

Dalam rangka untuk sepenuhnya memberikan keasyikan dan tantangan bagi
pembelajar, tugas dan lingkungan pembelajaran seharusnya merefleksikan

kompleksjtas lingkungan sehingga pembelajar seharusnya memiliki fungsj di akhir
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pernbelajaran. Pembelajar Seharusnya tidak hanya mendapatkan prsseg
gernbelajaran ataupun proses pemecahan masalah, namun juga masalah itu sendiri.
Ketika mempertimbangakan tata urutan materi, sudut pandang konstruktiviE

cerpendirian bahwa dasar dari berbagai subjek dapat dibelajarkan pada siapa pun
pada tingkatan mana pun dalam banyak bentuk. Hal ini berarti bahwa tenaga

,engajar seharusnya pertama sekali memperkenalkan gagasan dasar sehingga
Tenghidupkan dan membentuk banyak topik ataupun arca subjek, baru kemudian
Kembali lagi pada subjek semula dan membangun kembaligagasan tersebut. prinsip

sepertj ini secara ekstensif digunakan dalam kurikulum. Juga penting bagi tenaga
oengajar untuk relistis, karena meskipun suatu kurikulum kemungkinan dirancang
Jntuk mereka, tak terhidarkan tagi untuk dibentuk ulang oleh mereka menjadi lebih
personal yang mereffeksikan sistem kepercayaan mereka sendirl, pemikiran dan
p€rasaan mereka terhadap isi pembelajaran maupun pembelajarnya. Dengan
demikian, pengalaman belajar menjadi suatu kegiatan yang harus dilakukan
bersama. Dengan demikian, €mosi dan konteks kehidupan dai yang terlibat dalam
kegiatan pembelajaran harus djanggap sebagai bagian integral dari pembelajaran.

Tujuan dari pembelajar menjadi fokus dalam mempertimbangkan tentang apa yang

djpelajari.

penstrukturan proses belajar Adalah penting untuk mendapatkan keseimbangan

/ang benar antara tingkatan struktur dan fleksibilitas yang dibangun dalam proses

rembelajaran. Savery menyatakan bahwa semakjn lebih terstruktur ljngkungan

-mbelajaran, semakin sulit bagi pembelajar dalam mengkonstruksi arti berdasarkan
gsrahaman konseptual mereka sendiri. Seorang tenaga pengajar seharusnya

lenyusun struktur pengalaman belajar sekedar cukup untuk membuat yakin bahwa
nahasiswa mendapat arahan yang jelas dan parameter untuk mencapal tujuan
3embelajaran, namun pengalaman belajar seharusnya terbuka dan memberikan
seluang yang cukup bagi pembelajar untuk menemukan, menikmati, berjnteraksi

1an sampai pada kebenarannya sendiri yang telah diverifikasi oleh masyarakat.

c. Sintaks PBL

' Orientasi Mahasiswa pada Masalah

2 Mengorganisasikan Maha6iswa untuk Belajar
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3. Membimbing Penyelidikan !ndividu dqn Kelampqk

4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemeaahan Masalah

d. Tujuan Pelaksanaan Model Pembelajaen Pmlect Based Leaming

Tujuan pemnggunaan model pembelajaran proyek antara lain untuk:

. Membangkitkan rasa ingin tahu secara aktif dan pemikiran tingkat tinggi.

(Thomas,1998).

. Meningkatkan kehadiran, rasa peroaya diri, dan memperbaiki sikap terhadap

pembelajaran (Thomas, 2000).

. Pelolehan akademik selara atau lebih baik dari yang dihasilkan model lain,

dengan mahasiswa yang tedibat dalam proyek mengambil tanggungjawab yang

lebih besar terhadap pembelajaran mereka dibanding kegiatan dalam kelas

tradisional (Boaler, 1999; SRl, 2000).

. Peluang untuk mengembangkan kecakapan yang kompleks, seperti berftkir

tingkat tinggi, pemecahan masalah, bekerjasama, dan berkomunikasi (SRl).

. Akses ke peluang belajar yang luas di kelas, memberikan strategi untuk

melibatkan mahasiswa dengan budaya yang berbeda-beda (Railsback, 2002)

B. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini ialah memuat 4 hal utama, yakni isi, kondisi, aktivitas dan

hasil.

l. lsi: memuat gagasan yang orisinil

o Masalah kompleks
' o Mahasiswa menemukan hubungan antargagasan yang diajukan

o Mahasiswa berhadapan pada masalah yang i -defined

o Pertanyaan cenderung mempersoalkan masalah dunia nyata

ll. Kondisi: mengutamakan otonomi mahasiswa

o Melakukan inquiry dalam konteks masyarakat

o Mahasiswa mampu m€ngelola waktu secara efektif dan efesien

o Mahasiswa belajar penuh dengan kontrol diri

o Mensimulasikan kerja seoara profesional
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lll. Alciyitaoi inv€stigagi k€lompak kqlaboratif

o Mahasiswa bel.jnvestigasi selama periode tertentu

o Mahasiswa melakukan pemecahan masalah komplekF

o Mahasiswa memformulasikan hubungan antar gagasan

orisinilnya untuk mengkonstruksi keterampilan baru

o Mahasiswa menggunakan teknologi otenfik dalam memecahkan

masalah

o Mahasiswa melakukan umpan balik mengenai gagasan

merekaberdasarkan respon ahli atau dari hasil tes

lV, Hasil: produk nyata

o Mahasiswa menunjukan produk nyata berdasarkan hasil

investigasi mereka

o Mahasiswa melakukan evaluasi diri

o Mahasiswa responsif teftadap segala implikasi dari kompetensi
yang dimilikinya

o Mahasiswa mendemonstrasikan kompetensi sosial, manajemen
pribadi, regulasi belajarnya.



BAE III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A Tojuan Penolitian

Tujuan dari p€nelitian ini adalah untuk:

t- meningkatkan kompetensi speaking melalui implementasi model pembelajaran

Project Based Leaming.

Z mengembangkan modet pembelaiaran project Based Leaming.

8. Manfaal Penelitian

Pghelitian ini memiliki manfaat untuk mgningkatkan kualitas pendidikan yang
meliputi:

1. Manfaat untuk mahasiawa adalah m€ningkatnya komp6teh6i spaakjng
2. Manlaat untuk tenaga pengajar adalah memperdalam pemahaman tentang

rfiodc,l peffbelajardn PK)jatat Baeed Leafiintj dan menguasai tekhik
implementasinya.

l6
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METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Bahasa tnggris Fakultas Bahasa dan
Sastra Universitas Negeri Makassar di mulai bulan Mei hingga September 2011

Z Tempat Penelitian

Program study pendidikan Bahasa lnggris mata kuljah Speaking lt menjadi
obyek penelitian ini karena pada mata kuliah tersebut terdapat proyek atau tugas.
Proyek tersebut di desain oleh mahamahasiswa, dilaksanakan oleh mahamahasiswa
dan kemudian dipresentasekan oleh mereka juga.

B- Subjek Penelitian

Mahamahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Speaking ll terdapat 3
&s, namun yang diambil sebagai sampel pada penelitien ini ialah semua
raiamahasiswa yang berada dikelas C pendidikan Bahasa lnggris.

C. Sumber Datar

Sumber data datam penelitian ini
'€sil pengamatan serta feedback yang

lelesai pelaksanaan proyek.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara dan pengamatan,.
,r€v.ancara digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman mer€ka setama
-Etaksanakan proyek. Sedangkan pengamatan digunakan untuk melakukan
r6ervasi t€rhadap prcses penyelasaian proyek dan presentase hasil proyek.
E Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitjan ini ialah dafa display, data

=dnlion, dan data interpretation and conclusion (Miles and Hubemas, 2004).

ialah hasil proyek mahamahasiswa dan
diberikan oleh mahamahasiswa setelah

I7



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profile respondent penelitian

Dalam penelitian ini respondent yang digunakan ialah sanget beragam dari
segi latar-belakang kemampuan bahasa lnggrisnya. Dan kemudian responden
membentuk kelompok sendid serta menentukan topic oakupan yang ditetiti. Cakupan
topic yang diteliti tersebut dikonsultasikan kepada coordinator peneliti sehingga
menghasilkan perangkat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden.

Sedangkan responden dari dosen adalah

No Responden Persentase

I Dosen 10 (20.k)

2 Mahasiswa 40 (80%)

N= 50

B. Persepsi Dos6n tentang Kompetensi BorbicaEa

Berdasarkan hasil penetitian bahwa terdapat empat komponen sub_skill
pembelajaran speaking (berbicara) yakni, Fluenoy, pronunciation, Gramma.,
Range ofVocabulary, seperti pada diagram 1 di bawah jni:

Diagram l: Krilsria untuk msngukur ksmampuan berbicara

t8

dari
and
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1. Fluency (Kefasihan)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa pokok penting yang terkait
dengan Fluenay (kelancaran berbicara) yakni:

a. Cara untuk membuat berbicara dengan lancar

b. Pentingnya kelancaran dalam berbicara

c. Kesalahan dalam fluency speaking

d. Pilihan berbicara

e. Pengaruh bahasa pertama terhadap kelancaran berbicara

Kemampuan berbicara mahasiswa dapat dilihat dari segi f/rercy. Tentang

bagaimana cara berbicara secara iancar sangat teryantung pada mood pemblcaru

sehingga mood dapat mempengaruhi kelancaran dalam berbicara, sebagai diujar
oleh responden di bawah ini:

... Contextually, it is depend of mood. if I have a good mod at the time when I

speak, of course I can speak English ffuenly ( Apil T,2011)

Di samping ilu, flueney sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam
berbahasa baik dari segi pengucapan, kosakata, dan tata bahasa. Unsure-unsur lain
:eGebut sangat menunjang kalanca€n ses€orang dalam berbicara bahasa lnggris.

Seperti penuturannya di bawah ini;

... lt needs 6ome r€quires becau6e it is complicated and filled by Eome
elemenls of English. The three most important are: pronunciation:how to
pronounce a vyord; vocabulary- we can't speak fluenfly with a very ljmited
vocabulary; grammar- the structure of sentence (Apit 7, 20 l l)

Kelanoaran berbioara dipahami sebagai kemampuan untuk berujar seoara alamiah

?npa harus menggunakan terjemahan. Kemahiran berbicara dapat membantu

cembolajar bahasa untuk bisa berbicara dengan penutur aslinya dengan baik atau

sebaliknya penutur asli bahasa lnggris tidak mengalami kesulitan memahami apa

_.ang dibioarakan oleh pembelajar bahasa.

,.. Yqs, 9f ssutEe, Beqauge fluensy oaa rnake lhe inter,taqaler qnderstand
what we want to say or express (April 7, 20'11).
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...Qf seurse ffueney is important point in speaKing Engtish, why ! gald like that
because today the most important skilt in Engtish is fluency. Why and what is
fluency? As I know Fluency is the ability to speak and understand English
quickly and easily without translation. Fluency means you can talk easily with
native speakers, they easily understand you, and you easily understand them.
ln fact, you speak and understand instanfly. That is why fluency is really
important in English (Aprit 7, 201.1).

(esalahan yang biasa pembelajar lakukan dalam memperllhatkan kelancaran
:€rbicara ialah tidak mampu menggunakan tata bahasa yang tepat yang sesuai
:engan konteks dan penggunanaan bahasa serta menggunakan tata bahasa yang

-suai dengan topic yang dibicarakan. Hal ini djbagaimana di sampaikan dajam
rawancara dibawah ini:

,.. That's not good because fluency in here means that not only fast in speak
but. also how to apply grammar. Grammar is really import;nt because it
makes the listener can understand easily about our point (7 April 20.11).

Sedangkan pilihan para pembelajar bahasa asing tentang siapa yang paling menarik

-ntuk diajak bica€ dalam kerangka untuk meningkatkan kemahjran berbicara ialah
rereka sangat senang berbicara kepada siapapun baik itu pembelajar bahasa asing
atau penutur asli yang sangat fasih. Tuturan tentang pilihan itu sebagaimana
:iucapkan dibawah ini:

I prefer to have a talk with someone who can speak English fluenfly but I

gJnplrlsi:9 
. 
f9r- the one who can express his/her ideas good and conecfly

@pd 7, 2011\

ierkait dengan pengaruh bahasa pertama tentang kefasihan berbicara bahasa asing
.:erdapat beberapa aspek yakni aspek intonasi, dialek dan gaya berbicara,
sebagaimana apa yang dituturkan responden di bawah jni:

... Of course it is really influenced by the mother tongue language because it's
our firgt lqnguage lt effeat! us in intqnatiAn, diatect and aaqen! (Apnt 7, 201 1).
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a Pcnggq!'lqan Tata Bahasa Bsnar dan Bcrvariaqi

tenggunaan tata bahasa yang benar merupakan suatu harapan yang utama bagi

=mua tenaga pengajar khususnya dalam kemampuan berbica€. Berdasarkan hasil

.awancara bahwa tata bahasa diperlukan dalam beberapa hal antara Iain:

a. Tata baha6a diperlukan untuk membuat kalimat yang benar sehingga pesan

yang ingin disampaikan oteh penutur dapat dipahami oleh pendengar.

b. Penguasaan tata bahasa yang benar dan bervarlasi dapat membantu siswa

dalam memahami makna kalimat yang ucapkan oleh penutur.

c. Tata bahasa dipedukan untuk menguasai semua keterampilan dalam bahasa
lnggris karena tatabahasa terkait dengan penguasaan menulis, membaca,

menyimak, dan oara memahami alur pikjran dan tulisan orang lain.

d. Tata bahasa sangat diperlukan bagi pembelajar atau pendengan dan penutur

untuk bisa menyampaikan pesan dengan benar dan tepat sehingga dengan
pilihan variasi tata bahasa yang digunakan dapat mempermudah penutur

menyampaikan isi pembicaraanya kepada orang lain.

e. Penggunaan tata baha6a yang benar sangat p€rlu khu6u6nya didalam sifuasi
yang sangat formal sehingga orang yang mendengar dapat mencerna pesan
yang disampaikan secara tepat.

falam aplikasi kehidupan sehari-hari, seorang pembelajar bahasa inggris yang

:ukan penutur asli akan tearmat sulit untuk menggunakan tata bahasa lnggris yang

:epat, bervaraisi dan benar karena kecenderungan yang terjadi ialah penutur lebih

Tudah berbahasa yang tidak menggunakan tata bahasa, karena mereka
'renggunakan bahasa lnggris lebih banyak pada situatasi yang kurang formal yakni

cercakapan dengan sesama teman sejawat, serta teman yang berada dalam satu

crganisasi.

Tips penggunaan tata bahasa datam berbicara (Speaking)

a. Penggunaan tata bahasa dalam berbjcara dapat meningkat apabila
pembelajar dapat mengaplikasikan setiap aspek tata-bahasa yang sudah

dipelajari dalam percakapannya sehari-hari yang ketika dia berada dalam
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lingkqngan akademik maqpun dalam lingKungan non-ak€demik misalnya
dalam berinteraksi dengan penutur asli ketika bertemu mereka di lua kampus
atau sesame teman jurusan bahasa lnggris.

Pembuatan konsep tentang apa yang ingin diucapkan sehingga konsep itu
dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hai dan penggunaan

tatabahasa dalam suasana kehidupan sehari-hari yang lebih natural.

Pengupayaaan aplikasi tata-bahasa di setjap suasana kehiduapan baik
didalam kampus maupun diluar kampus.

3. Keragaman Penggunaar Kosa-kata

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa ada beberapa hal penting yang

Tenyangkut pembelajaran kosakata dalam kaitannya dengan pembelajaran
(emampuan berbicara, antara lain:

a. Cara efektif belajar kosata kata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan

bahwa cara efektif untuk mempelajari kosa-kata baru yakni dengan menonton

fllm atau video yang berbahasa lnggris, membaca Koran ahu majalah yang

berbahasa lnggris, menempelkan beragam kosakata sulit dan
penggunaannnya di dinding, serta mempelajari kosakata baru melalui lagu
yang berahasa lnggris.

b. Jumlah kosakata yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan terdapat
perbedaan pendapat tentang jumlah kosakata yang diperlukan untuk bisa

berbicara bahasa lnggris dengan lancar yakni mulai dari menguasai kosakata

mudah mulai dari 500 kata, 1000 kata, 2OOO kata, 2SOO hingga 5 ribu,

kosakata akademik sekuEng-kurangnya 2OOO. Keragaman pendapat

pengajar ini sangat beralasan karena tinggi rendahnya penguaasaan

kosakata dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa lnggris baik aKif
maupun pasii

c. Cara meningkatkan penguasaan kosakata. Beberapa cara efeKif untuk

meningkatkan penguasaan kosakata yang telah dimitiki pleh setiap
pembelajar bahasa lnggis khusu6nya penguasaan kemampuan berbicara
yakni menonton video atau film yang berbahasa lnggris, mendengar lagu
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berbahasa Inggris, menqlis kssakat? yang sudah dipelaja.i datam bcntuk
tulisan harian atau naratil serta membiasakan untuk mempraktekan kosakata
baru yang sudah dipelajeri.

d. Faktor yang mempengaruhi penguasaan kosakata jalah pembiasaan untuk
menggunakan kosakata dalam percakapan sehari_hari, kesempatan untuk
mengaplikasikan kosakata yang sudah dipelajari, dan budaya malu untuk
menggunakan bahasa Inggri6 dilingkungan akademik.

4, Pongucapan yang benar

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa hal penting terkait dengan pengucapan
dalam hubungannya dengan kemampuan berbicara yakni:

a. Pentingya penguoapan dalam mendukung kemampuan berbicara. pentingnya

pengucapan terkait dengan penguasaan kemampuan berbicara, artjnya
seseorang penutur bahasa asing tidak akan mampu berbicara dengan baik
tanpa harus menguasai pengucapan kosakata dengan benar dan tepat.

b. Cara agar dapat mengucapkan kata d€ngan benar. Selain diatas, ada yang
sangat penung dalam aspek pengucapan yakni cara mengucapkan kata
dengan benar antara lain: mempelajari transkrip kosakata dalam kamus,
mendengar penutur asli, dan mempraktekannya.

c. Tipe untuk meningkatkan kemampuan m€ngucapkan kata dengan bsnar
yakni dengan menyimak cara-cara pengucapan kosakata yang ada di film,
berita yang berbahasa lnggris, aoara televise yang berbahasa tnggris, lagu
berbahasa lnggris, dan mendengar cara penutur asli mengucapkan kata
melalui pembicara tatap-muka langsung.

d. Posisi pengucapan dalam kemampuan berbahasa. posisinya sangat penting

karena akan mendukung kemampuan berbicara dengan baik, dan
kemampuan menyimak dengan baik.

e. Elemen pengucapan tediri dari cara

konsonan, tempat mengucpkan huruf

mengucapkan hurus vokal, huruf

vokal dan konsonan, stress (titjk
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penekanan cuku kata), intonasi certa berbagai pengeauatian_Bgngeeualian

pengucapkan hurus tertentu dalam berbahasa lnggrjs.
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B. Pelsepsi Mahagiswa tentang Kompetengi Ecrbisara

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat empat komponen sub-ski dari
pembelajaEn speaking (berbicara) yakni, Fluency, pronunoiation, crammar, and
Range of Vocabulary, seperti pada diagram I di bawah ini:

Diagram l: Kritsria untuk mengukur kemampuan bedicara

l. Fluency (Kefasihan)

tserdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa pokok penting yang terkait

hngan Fluency (kelancaran berbicara) yakni;

a. Cara untuk membuat berbicara dengan lancar

L Pentingnya kelancaran dalam berbicara

: Kesalahan dalam fluency speaking

:. Pilihan berbicara

e. Pengaruh bahasa pertama terhadap kelancaran berbicara

(ernampuan berbicara mahasiswa dapat dilihat dari segi fluercy. Tentang

Bgaimana cara berbicara secara lancar sangat tergantung pada mood pembicara

sehingga rnood dapat mempengaruhi kelancaran dalam be&icara, sebagai diujar

ieh responden di bawah ini:
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.., eantextqally, it is depend of mssd. if I hav€ a gogd mod at the time when I
speak, of course I can speak Engtish fluen y ( Apiil T. 2Tj.t)

Di samping 1lu, ftuency sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam
berbahasa baik dari segi pengucapan, kosakata, dan tata bahasa. Unsure_unsur tain
tersebut sangat menunjang kalancaran seseorang dalam berbjcara bahasa lnggris.
Seperti penuturannya di bawah jni:

... lt needs some requi€s because it is complicated and filled by some
elements of English. The three most important are; pronunciation:how to
pronounce a word; vocabulary- we cant speak ffuenfly wjth a very limited
vocabularyt grammar- the structure of sentence (April 7. iO11)

Kelancaran berbicara dipahami sebagai kemampuan untuk berujar secara alamiah
'anpa harus menggunakan terjemahan. Kemahiran berbicara dapat membantu
Dembelajar bahasa untuk bisa berbica€ dengan penutur aslinya dengan baik atau
sebaliknya penutur asli bahasa lnggris tidak mengalami kesulitan memahami apa
yang dibicarakan oleh pembelajar bahasa.

... Yes, of course. Because fluency can make the inter-locater understrand
what we want to say or express (Aprit 7, 201i ).
...Of course fluency is important point in speaking English, why I said like that
because today the most important skill in English iE fluency. Why and what is
fluency? As I know Fluency is the ability to speak and understand English
quickly and easily without translation. Fluency means you can talk easily with
native speake6, they easily understand you, and you easily understand them.
ln fact, you speak and understand instanfly. That is why fluency is really
impoftant in English (April 7, 2011).

<esalahan yang biasa pembelajar lakukan dalam memperlihatkan kelancaran
:€rbicara ialah tidak mampu menggunakan tata bahasa yang tepat yang sesuai
:engan konteks dan penggunanaan bahasa serta menggunakan tata bahasa yang
sesuai dengan topic yang dibicarakan. Hal ini dibagaimana di sampaikan dalam
*awancara dibawah ini:

,.. That's not good because fluency in here means that not only fast in speak
but. also how to apply grammar. Grammar is really important because it
makes the listener can understand easity about our point (7 April 2011).
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Hangkan pilihan para pembelajar bahasa asing tentang siapa yang paling menarik
ituk diajak bicara dalam kerangka untuk meningkatkan kemahiran berbicara ialah

-€reka sangat senang berbicara k€pada $iapapun baik itu pembela.iar bahasa asing
3tau penutur asli yang sangat fasih. Tuturan tentang pilihan itu sebagaimana
: ucapkan dibawah inil

I prefer to have a talk with someone who can speak English fluenfly but I

9lpl1sii9 for the one who can express his/her ideas good and correcfly
(April 7, 2011)

-erkait dengan pengaruh bahasa pertama tentang kefasihan berbicara bahasa a6ing
?rdapat beberapa aspek yakni aspek intonasi, dialek dan gaya berbicara,
sebagaimana apa yang dltuturkan responden di bawah ini:

... Of course it is really influenced by the mother tongue language because it,s
our fiEt language. lt effeqtg qs in intqnatlan, diatest and aaaent (Aprit 7, Zgi l).

2. Penggunaan Tata Bahasa B€nar dan Bervafiasi

:enggunaan tata bahasa yang benar merupakan suatu harapan yang utama bagi

-mua tenaga pengajar khususnya dalam kemampuan berbicara. Berdasarkan hasil

*awancara bahwa tata bahasa dipedukan dalam beberapa hal antara lain:

a. Tata bahasa diperlukan untuk membuat kalimat yang benar sehingga pesan

yang ingin disampaikan oleh penutur dapat dipahami oleh pendengar.

b. Penguasaan tata bahasa yang benar dan bervariasi dapat membantu siswa

dalam memahami makna kalimat yang ucapkan oleh penutur.

c. Tata bahasa diperlukan untuk menguaEai semua keterampilan dalam bahasa

lnggris karena tatabahasa terkait dengan penguasaan menulis, membaca,

menyimak, dan cara memahami alur pikiran dan tulisan orang lain.

d. Tata bahasa sangat diperlukan bagi pembelajar atau pendengan dan penutur

untuk bisa menyampaikan pesan dengan benar dan tepat sehingga dengan
pilihan variasi tata bahasa yang digunakan dapat mempermudah penutur

menyampaikan isi pembicaraanya kepada orang lain.
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e. Penggqnaan tata bahasa yang benar sangat pertu khusugnya didalam situasi
yang sangat formal sehingga orang yang mendengar dapat mencerna pesan

yang disampaikan gecara tepat.

Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, seorang pembelajar bahasa inggris yang

kan penutur asli akan tearmat sulit untuk menggunakan tata bahasa lnggris yang

=pat, bervaraisi dan benar karena kecenderungan yang tedadi ialah penutur lebih
'nudah berbahasa yang tidak menggunakan tata bahasa, karena m6r€ka

nenggunakan bahasa lnggris lebih banyak pada situatasi yang kurang fomal yakni

!€rcgkapan dengan sesama teman sejawat, serta teman yang berada dalam 6atu

crganisasi.

Tips penggunaan tata bahasa dalam berbicara (Speaking)

a. Penggunaan tata bahasa dalam berbicara dapat meningkat apabila
pembelajar dapat mengaplikasikan setiap aspek tata-bahasa yang sudah

dipelajari dalam percakapannya sehari-hari yang ketika dia berada dalam

lingkungan akademik maupun dalam lingkungan non-akademik misatnya

dalam berinteraksi dengan penutur asli ketika benemu mereka di lua kampus

atau sesame teman jurusan bahasa lnggris.

b. Pembuatan konsep tentang apa yang ingin diucapkan sehingga konsep itu

dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan penggunaan

taiabahasa dalam suasana kehidupan sehari-hari yang lebih natural.

c. Pengupayaaan aplikasi tata-bahasa di setiap suasana kehiduapan baik

didalam kampus maupun diluar kampus.

3, Keragaman Ponggunaan Kosa-kata

B€rdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa ada beberapa hal penting yang

:nenyangkut pembelajaran kosakata dalam kaitannya dengan pembelajaran

(emampuan berbicara, antara lain:

a. Cara efektif belajar kosata kata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan

bahwa cara efektif untuk mempelajari kosa-kata baru yakni dengan menonton

film atau video yang berbahasa lnggris, membaca Koran atau majalah yang

berbahasa lnggris, menempelkan beragam kosakala sulit dan
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penggunaannnya di dinding, serta memp€lajari KqsaKata baru metatui lagu

yang berahasa lnggris.

Jumlah kosakata yang diperlukan. Hasil penetitian menunjukan terdapat
perbedaan pendapat tentang jumlah kosakata yang diperlukan untuk bisa

berbioara bahasa lnggris dengan lancar yakni mulai dari menguasai kosakata

mudah mulai dari 500 kata, 1000 kata, 2000 kata, 2500 hingga 5 ribu,

kosakata akademik sekurang-kurangnya 2000. Keragaman pendapat

pengajar ini sangat beralasan karena tinggi rendahnya penguaasaan

kosakata dapat memp€ngaruhi kemampuan berbahasa lnggris baik aktif

maupun pasif.

Cara meningkatkan penguasaan kosakata. Beberapa cara efektif untuk

meningkatkan penguasaan kosakata yang telah dimjliki pleh setiap
pembelajar bahasa lnggris khususnya penguasaan kemampuan berbicara

yakni menonton video atau film yang berbahasa lnggris, mendengar lagu

berbahasa lnggris, menulis kosakata yang sudah dipelajari datam bentuk

tulisan hadan atau naratif, serta membiasakan untuk memprakekan kosakata

baru yang sudah dipelajari.

Faktor yang mempengaruhi penguasaan kosakata ialah pembjasaan untuk

menggunakan kosakata dalam percakapan sehari-hari, kesempatan untuk

mengaplikasikan kosakata yang sudah dipelajari, dan budaya matu untuk

menggunakan bahasa lnggris dilingkungan akademik.

d.

4, Pengucapan yang benar

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa hal penting terkait dengan pengucapan

dalam hubungannya dengan kemampuan berbicara yakni:

a. Pentingya penguoapan dalam mendukung kemampuan berbioara. Pentingnya

pengucapan terkait dengan penguasaan kemampuan berbicara, artinya

seseorang penutur bahasa asing tidak akan mampu berbicara dengan baik

tanpa harus menguasai pengucapan kosakata dengan benar dan tepat.
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ea|E agar dapat mengq@pkan k€ta dengan benafi Selain dia€6, ada yang

sangat penting dalam aspek pengu€pan yakni cara mengucapkan kata

dengan benar antaE !ain: mempelajad hanskrip kasakata dalam kamus,

mendengar penutur asli, dan mempraktekannya.

Tips untuk meningkatkan k€mampuan mengucapkan kata dengan benar

yakni dengan menyimak cara-cara pengucapan kosakata yang ada di film,

bedta yang berbahasa lnggris, acara televise yang berbahasa lnggri8, lagu

berbahasa lnggris, dan mendengar cara penutur asli mengucapkan kata

melalui pembicara tatatrmuka langsung.

Posisi pengucapan dalam kemampuan berbahasa. Posisinya sangat penting

karcna akan mendukung kemampuan berbicata dengan baik, dan

kemampuan menyimak dengan baik.

Elemen pengucapan terdhi dari cara mengucapkan hurus vokal, huruf

konsonan, tempat menguopkan huruf vokal dan konGonan, 6tess (titik

penekanan suku kata), intonasi serta berbagai pengecualian-pengecualian

pengucapkan hurus tertentu dalam berbahasa lnggris.

d.

e.



BAB Vl SIMPULAN dan SARAtrl

A. Ke6impulan

Ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

a. Pembelajaran dengan model project based learning sangat menarik dan

dapat meningkatkan otonoml dan kreativitias mahasiswa khususnya

kemampuan berbicara.

b. Model implementasi pembelajaran projeel based leaming untuk

meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa menekankan empat

ap6ek utama dalam ketereampilan bebioara yakni a6pek tata-bahasa,

aspek kosakata, pengucapan dan kefasihan dalam berbicara. Semua

aspek tersebut dapat diterlihat secaE jelas dengan menggunakan

pendekatan ini.

B- Saran

c.

a.

b.

Ada beberapa saran yang terkait denqan penelitian ini antara lain:

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian

yang berskala beisar danjangka yang agak panjang sehlngga terlihatjelas

bahwa metode ini dapat meningkatkan

Bagi pengajar speaking, metode PBA dapat menjadi altemative metode

pengembangan keterampilan berbahasa mahasiswa.

Pen€litian ini dapat menjadl Eumber rujukan untuk penelitian yang lebih

besar di masa yang akan datang.

3l
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Pasal 1

PIIAK PEITAMA memberi tugas kepada pIIAK Kf,DUA, dan PIHAK KEDUA menerima
tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas penelitian dan PIIIAK KETIGA
melaksanakan Pehelitian dengan.iudul:

Pembelajeran lnlts knlirh speakldg detrgsn project Bssed Approach

Pssal2
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Pasal3

l. Pembayaran biaya penelitian akan dibeyarkan secsra bertahap ke rekering PIHAK KETIGA
sebagai berikut :

a- Pencairan dana tahap pertama 70ol. sebesar Rp, 2,150.000 ( DM juta enpal rat s lima
pulth tiba rapidh) &telah surar p€rjanjian pelaksanaan pekerjaan penelitian ini
ditandatangani oleh kedua belah pihak, seminar penelitian.

b. Pencairan dana tahap kedua 30% seb€sar.Rp. 1.0i0.000 ( Saru juto tinu putuh ba
rupiah) sP-telah menyerahkan laporan lengkap penelitian ke Lembaga penelitian
Univarsiks Negeri Makassar

c. PISAK PERTAMA berkewajiban mengo.ganisir dan memasilitasi ;
Seminar Penelitian, sesuai firngsi dan peran Lembaga penelitian Uoiversitas Neggri
Makassar.

2. Dana kegiatan pelaksanaan penelitian pNBp FBS LNM sebagaimana dimaksud pada
pasal 2 dibayarkan kapada PIIIAK I(ETIGA :

Nama pada Rekening : DTs.KISMAN SALIJA, M.pd
Nomor R€kening : 152-00-9502377), (Bank Mandiri)

Pasrl 4

1. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan (Juni s.d. Oktober 201l), terhirung mulai tanggal
yang lercantum daram sulat perjanjian pelaksanaan penelitian.

2. Apabila PIHAK KETIGA karena satu dan lain hal bermaksud menguboh pelaksanaan
lokasi4angka waktu yang telah disepakati dalan perjanjian ini rnaka F[IA* trGTIGA
harus mengajukan pe.mohonan tersebut kepada PIIIAK PERTAMA.

3. P.erubahan_rylaksanaan penelitian hanya dibenarkan apabila telah m€ndapat pe.sotujuan lebih
dahulu dad PIEAK PERTAMA.

4. Apabila batas waktu ponelitian trlah habis sedangkan p[lAK KDTIGA b€lun
menyorahkan hasil peke{aan seluruhnya k€pada PIHAK pf,RTAMA, maka PIIIAK
KETIGA dikenakan donda sebesar 1 (satu permil) setiap ha.i keterlambatan dihitung dari
tanggiljatuh tempo yang ditetapk4n d4n atau maksimal 5% (lima persen) dari jurnlah nilai
kes€luruhan.

5. Apabila PIIAK KETIGA tidak dapat menenuhi pekerjaan pelaksanaan tugas pcnelitian ini,
mak4 PIEAK KETICA wajib mengembalikan kepada PIEAK KEDUA dfia penelitian
yang dite many4 untuk s€l&njutnya disetor ke Kas Negara

Pasal 5

PIHAK KETIGA berk€wajiban untuk:
l. Menjamin bah]i,a judul p€nelitian sebagaimana disebut pada pasal I bukan plagiat atau

duplikasi penelitian. Jika temyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau
duplit(asi dar/atau dip€roleh indikasi ketidakjujumn dan itikat yang kurang baii ying tidak
sesuai dengan kaidah illniah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal, da; p-nfAK
KETIGA berkewajiban mengembalikan semw dana yang telah ditrrima dari PIEAK
|EDUA, untuk s€laqiutnya disstor ke Kas Nogara

2. Menyampsikan lapomn akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga)
eksempelar beisaoa dengan artikel dan 1 (satu) buah solcopl, artikel.

3. Memaparkaa pelaksanaan pen€litian pada semirur penelitian.



Laporan
berikut:

p'rrl 6

Seminar pen€litian yang tersebut pada pasal 5 harus memenuhi ketentuan sebagai

Bentuk/ukuran kgrtas kuarto.
Wama sampul Coklat Tua dan Catak punggung.
Dibagian 

-bawah 
lolit ditulis: Dibiayai oteir nfpe Universitas Negeri Makassar

Nomor: 07621023-04,2.01/2312011 Sesuai Surat Keputusan Rektir Uriversitas
Negeri Makassar Nomor: lsglruN 36lpv2}tt tanggal 2l Juni 20ll

Prsal 7

Surat p€rjarjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dibubuhi materai sesuai
oongan ketentuan yang berlaku, dan biaya marerai dibebankan kepada PIHAK KETIGA.

Pisrl 8

1. A-pabila terjadi perselisihan antan kedua belah pihak dalam pelaksanaan perianiian ini akan
dilakuJ@n penyelesaian secam musvawarah.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentuk4n kemudian ol€h kedua belah pihak
seoar& musyawamh.

PIIIAK PERTAMA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ne'geri.\4akassar,

- lllq/
Prof.H.M. Aslab R hman, M,Fd,, ph.I)
NIP. 1952052t 1916y2 t00t

a.
b.
o.

PIHAK KEDUA
Dekaq

Dr. Kisnan Srlija, l[.Pd
11IP,19530622 198003 r 004

// nt.

tt"r*
*tl+^1

\ a''



CIIRRICUUJM VIIA€

1 Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Kisman Sali.ja, M.pd.

2.NIP I195306221980031004

3. Tempat dan TanggalLahir : Enrekang, 22 Juni 1953

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Pangkat dan Golongan :pembina TK ! IV/b
6. Jabatan : Lekor Kepala

7. Alamat Kantor : Jalan Daeng Tata, Kampus FBS LINM parangtambung

8. Telepon :0411-861509; 861508;861510

9. Alamat Rumah : Tidung 4, Blok 16, Stp 2, No 95

10. Telepon :0411- 8213719

ll.HardPhone(HP) :081524280800.081543119191

12. Riwa],at Pendidikan :

a) Sl (Sarjana). Pendidikan Ba-hasa Inggris, IKIp Ujung pandang, 198l

b) TESL (Diploma), English, Vicroria University of Wellirgton, 1984.

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

c) S3 (Dokor), Pendidikan Bahasa Inggris, UniveGiias Neqen Malans. 2004

I 3. Kegiatan Profesional;

a) Seminar/workshop/lokakarya bahasa Inggris, rutinitas

b) Seminar Intemasional Ke-Dwibahasaan, tahun 200?.

c) Seminar NasionalFPBSS se-Indonesia, tahun 2006.

d) Asesor Sertifikasi Guru Rayon 24,2007 - sekarang

e) InstrukturDiklat Sertifikasi Guru Baiasa Inggris, tahun 2007.



f) Instru ktu. Pendid ikan P.ofesi Guru Bahasa Inggris, tahun 200g.

e) Instru ktur Diklar Serrifikasi curu Bahasa Inggris, tahun 2008/2009.

g) Mengi|:uti TOT Pendidikan Bermutu, Depdiknas-Solo, 2009

h) Mengil-Lrti Seminar Nasional Kependidikan dan kebLrdayaan. Univemiras

Gajarnada, 2009.

i) Mengajar dan membimbing kerja lapangan mahasiswa, rutinitas.

j) Membimbing mahasiswa menulis tugas terstukl:ur dan tak teNtruktur, rutinitas.

k) Mengaja-r Mata Kuliah: Writing, Writing Scientific pape.s, Creativ6 Writing
pada.Jurusan Bahasa Ingg.is FBS IINM.

l) Asesor Dosen Profesional Rayon UNM Makassar, 2009/20lO

m) Membimbing Guru-gum Bahasa Inggris SMA dan SMp Luwu Timur dalam

Penyelesaian Soal-soal Model UAN,200?, 2008, 2009.

n) Menyajikan makalah pada Intemational English Language Teaching

Conference di Majene , 28 Maftt 2OO9 .

o) Mengadakan Klinik Bahasa lnggris atas permasalahan yang dihadapi siswa

bagi Guru Bahasa Inggris S\{4 dan SMp se LuNu Timar, 2010.

p) Menulis Buku Ajar bedudul: "Teaching English Through Dialogues,,, 2010.

14. Kegiata{ Penelitian dan pengabdian pada N4asyarakat:

a) "Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggrrs

FBS LrllM Ujung Pandang Melalui Strategi Mendengar, Mengulangi dan

Menulis,2003

b)':Keterkaitan antara Kemampuan Malasiswa Menulis Ide Utama para-jrraf

dengan Kernampuan Menemukan Ide Utama paragaat Bacaan. 2OO3 .

c) 'Kesulitan Fng Dihadapi l\4ahasiswa Bahasa Inggns FBS dalam Menulis
Karya flmiah, 2004

i) "Improving Writing Abiliry ofStudenis through process Strategy,', 2004.

d) "Using Outline in Writing Various Tlpes ofExposition,', 2004

e) "The Effects ofUsing Formal Outlines in Writing Definition and

Exempiificarion :005



f) "The Effects ofUsing Formal Outlines in Writing Compa.ison and Contrast,,
2006.

g) "The Effecrs ofUsingFormal Outlin
h) ..Avoiding prasiaris. *,.,*n r*"iuffi :""T_:1,1T::.' 

rt
i) 'Meningkar_kan Kemampuaa Guru_Guru Buf,u* f"goo i,r,p a* snze a,

Daerah Duri-Enrekang dalam Menyelesaikan Sout-rod euf,u.u lrrggri. ;a"tuAN, 2009.

j) "Meningkatkan Kemampuan Guru_cu.u Bahasa Inggris SMp dan SMA diLuwr Timur dalam Menyelesaikan S

2OOg.. 
loal_soal Baiasa Inggds Model UAN,

h). Instruktu pl,pc Bahasa Inggris tahun 2008
i). Instruktur pl-pc Bahasa Ingg.is tahun 2009

Malassal 1 Jaduarj 2O1O

Dr. Krsman Saljra Mpd
NIP 195306221980031004



l. PersonalData
a) FullName
b) Address

c) Sex
d) Home Phone/Mobile
e) Mobile
f) Email

2. Educalional Bac*ground

3. Professional Erperience

CuniculumVilae

: Amirullah
: Jln. lirangka 0g Bombong BTN Sejahten permai tv9 Gowa

Sulawesi Selatan lndonesia 921 1 1

: Male
:16241'l-865053
: +$2815432837 41
: amirullah2007@yahoo.co.id

No Name of lnstitution Qualificalion Course Year of awarded

1
Mctona University,
L,lelboume Australia

Lraster of Ed ucation (M.Ed-
with minor hesis: "An

lnvestigalion of Policies and
Praclices of Mu lticultural
Education in Schools: Case
stldy of four Victorian
Schools)"

Education-

Work based
Leaming

2008

2
Mctoria UniveFity,
l\,,lelboume Aust'alia

Graduate Diploma-wi$ Minor
Acfon Research Paoject
'lmproving lntemational
Students Note Taking Skills:
Collaborative Aclion
Res€!lch'

Education

and Training 2005

3
Ly'ataram Universjty,
Lombok Indonesia

BadlelorDegree Erglish
Educalion 2001

No Insiitutior s Posilion and Responsibilities Yeat
1 Sbte University of

l\rakassar, lndonesia
] Lecturerwho te€ches he to owinq

lsubjech:
'l.Semantics

2. Cumbulum and iratedal
Development

3. il,lulticultural Education
4. Reseapch in ELT
5. Teading English hrouqh ICT

2007- Now.

2 Univesitas Muhammadjyah
l\,lakassar

A lecturerwho English subjects,
Cunicllum, and Research in ELT

Lectre, who bught indGhn for
Aushalia! Studenis and English for
medical faculty sttrdents

2006-2007

2 Language Centre l,4atarum 1
University, Lombol 

l
lndonesia

2001-2006



4. Research P.oiect Experiences

4. Joum Article and Prcceedi

Sole res$rche. Case study tesearch foiMastea
Thesis at Vicbria University, [relboume Aushalia,
supervjsed by Senior lectjrer. Dr. Jillsanquinetti
{now she is retiEd)
Co{esearchel. Collaborative Actior Researcl

Sanguinettj. at Mctorja U ity Ausfalia.

Project at Postgraduate Diploma in Educalion and
Tmining supervised by Senior lecturer, Dr. Jill

Policy on Teaching and Leaming
(Pengaruh Pendidikan crats tertradaD
Kegiabn B€lajar-Mengajar) di

The lmpactof Fee Free Educational Principalres€archer. This proj-t wai funded by
State University of l\tukassar in collaboration
Muhammadiyah University of i/akassar.

Aciion Research Project on Content
Based Language lnstuclion for Non
English department stud€fl t University of lirakassar.

Principal rese€rcher. This prol-t wii funaeA Uy
Sbte University of Lrlakassar and Muhammadiyih

ft,lodelof Conflict Resoluton based -
Mufticultuml Education Approadres

Researcher Project used mixed mehoas
(quantjtatjve and qualitalive research desion) dtat
was tunded by Directorate ofHigher Education,
Department of National Education, Jakarta-
lndonesia.

Mufticufturalism Representation in Principal rcsearcher h is runaed-y ftre University
of Muhammadivah Makasser

Bilin gua I Educaiion Project Tria I for- Co- researcher. This is a smaiiicali research
projectfunded by local govemmont of Soutt
Suh'tesi lndoneGia in collboration ufi State

Policies and lmplemenAtion of
Multicultural Education in Vicbda; Case
sfudy of four Different Schools

ActionReseanhProjec mproving-
lnlemalional Studenb Note Taking

Education project An lnv-sigatjon of
Birnanese language Exp€ssions
containing Educaliona I values

Pdncipal rcsearcher. This profea w- funaea ly
he local govemment of Bima, West Nusa

Translation as a mediurn ofsoreadino
Science and Knowledge

Principal es€€rcher The project fundA by d.e
lllabram lJniversity in orderto quality for liiational
Scientjfc Paper Compettjon of Universitv Level.

Developing ELT Cuniculum sujts $e

UNESCO Project on Basic Educaton
and Pove.ty Alleviation in West Nusa UNESCO in collaboration with be lndonesian

Govemment

Co{esearcher. The plject nrnaeA Uy tre acufry of
teacherbaning and edLcation in order to quality
for National Ousbndiqg Studenb Competition.
lJember of Resercher for he prol,eit funaea by

Published/Presented
)esearch 

, PuDl.shed ir eroceEing of I te 2."
The Loxtubn The lntemet Lexic€l

Adicle lntemational Conference on Lanoua



Education, January 2011. pp-41-349
lsBN 978

2010 Mulliculfural values in Primary
schools in lndonesia

Research

A.ticle
Co-Researder. Published in proceedinf
of lntemational Seminar on Lanquaqe
and l\,,lullicultulalism, 20 l\,lei 2010 State
University of Jogjalarh.

2010 Cun€nt National English
Cuniculum Reform in lndonesia:
ConstEinb, Prospecb, and
lmpllcalions fbr Teachers'

Arlicle It was published in Performance, JoLrrnal
of English Education and Literature,
Volume 06, No 02|SSN 1412-2003

200s Confl ict Resolulion fi rough
Multcultrral Education Approadl:
Leamers Perspectives

'Research

Micle
Paper presented at lnbmatjonal
l\,lulticultulalism and Largauges held 20-
23 October 2009 in State University of
Jogjakarta, lndonesia. ISBN. 2086,3187.

2009 lntoducing i.lentodng for
Beginning TeacheE of English

Arlicle ftwas published in Perfonnance, Jortrnal
of English Educalion and Literature,
Volume 06 No 01, ISSN 1412-2003

2008 Development of English
Language Teaching Mehods in
lndonesian Secondary Schools:
Historical Peapeclive

Article l Presenbd at tntemaional Co*erence

] on Langauge Teaching held at Unismuh
I l\,lakassar 14'16 June 2O0g

2007 Bilingualism: Searching
Apprcpriale model for Indonesain
Schools

Arlicle Presented at lntemalional Bilingual
Education Conference held in State
Unive€ity of [,{akassar, 1S18 January
2007 in Collaboration wih Vctoria
University, Aushalia.

2007 The Role of ICT in Educational
Sector

A.ticle ttwas published Majalah propinsi,

Joumal of Sou$ Suh\iiesi province, vol.
2.No6

2003 i/enyoal Ebbnas (Ppblems of
National Examinalion)

Arlicle Itwas published in Lombok Posl 21
tularch 2003

2002 Pros and Cons of Teachers
Contract (pro konha quru konbak)

Arlicle Itwas published in Bima Express, A
January 2002.

2001 iomersialisasi Pendidikan
Problem of sellino Deoree)

Arfcle Itwas publish€d in Sumbawa Pet 12
June 2001

Developing mutltingualism in
lndonesia

Arlicle Itis published in Faculty of Teacher
Training and Educalion magazine
September 1999 edfion.

5. Rolevant Trainings

Years Name ol programs lnstitulions 
-It".

2010 The lntemational Aclion Reearch
in Educatjon Wo*shop

Florida SEte Unive-sity USA 8 3 montrs
USAID lndonesia in collaboration
wittr Universitas Sultan Ageng f

Tittavasa lndonesia I



Teaching English O young Eriton lntemalionalEnglish School

Poslraduate Rasearch Unit
(PRU) Victoda University,
Ausfalie

1 montlr

6 monfts
Workshop on Research
Mebodology (Qualibtive and
Quanlitative Paradioms
English for Academic Furposes lndonesia Austalia Lanouaoe

Foundalion {IALF) Beli
Computer-l,ls word, excel and
power point and lntemet-web

Mataram Universit

6.Awards and

Prctessio

lvlakassar, 1 November 2011

Amirullah, s.Pd M.E
NlP.'197806042010.121003

s
Years Name of scholarshios & Awards Awarded by ,
04 June
2011

outstanding Research on Femioifi-

1 ;ondr llonDesrce Cinnq sd;tarsFd
Teaching English b young Liamers

Jaringan Penelitj KawasanTimur -lndonesia (JlKTl) -Easfem /rdoresia
Research Netyvotk.

2009
r ne usA Govemment fiirouqh Reoional
I rn^I.^a n+6^6 I la^ c-L^-^-.- ,-: ,

2004-
2006

Ausfalian Devetopme.nt ScholaEh ipi (ADS)

ffi
Teladan)

rne Australtan Govemmeni for master
degree

1998-
2001

rne hdonestan Min ister of Nalional
Education

2000
MaEram Un'versity and pT Newmont
Nusa Tenggara

na aniza{ion
Years 'RoleofCommunitvSfu
2007 up
to
present

2005-

2008-


