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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Bab IV ini berisi hasil penelitian dan pembahasan seluruh tahap
penelitian mengenai buku ajar Sintaksis dengan pendekatan kontekstual untuk
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi seSurakarta. Hasil penelitian terdiri atas informasi data mengenai kondisi buku
ajar, tingkat kebutuhab stakeholders terhadap buku ajar Sintaksis, buku ajar
Sintaksis hasil pengembangan, dan keefektifan buku ajar Sintaksis.
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1. Hasil Studi Tahap Pendahuluan (Eksplorasi)
Temuan pada tahap eksplorasi ini akan menjawab pertanyaan: (1)
Bagaimanakah kondisi buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia yang
dipergunakan

di

Perguruan

Tinggi

se-Surakarta

selama

ini?;

(2)

Bagaimanakah buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia yang sesuai dengan
kebutuhan dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi se-Surakarta? (terkait
dengan buku ajar yang akan dikembangkan).
Eksplorasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mencari
masukan melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Kondisi
buku teks Sintaksis bahasa Indonesia diamati berdasarkan Catatan Lapangan
Hasil Analisis Dokumen (CLHAD) dan Catatan Lapangan Hasil Wawancara
(CLHW). Informasi yang dikumpulkan sebagai dasar dan masukan dalam
mendesain draf awal. Tahap eksplorasi ini ditemukan lima judul buku
sintaksis bahasa Indonesia yang digunakan dosen dan mahasiswa Program
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi seSurakarta. Kelima buku sintaksis tersebut dalam penelitian ini disebut buku
teks. Kelima buku sintaksis tersebut di antaranya Sintaksis, karya Ramlan,;
Sintaksis Bahasa Indonesia, karya Sidu, Sintaksis Sebuah Panduan Praktis,
karya Sukini; Ragam dan Analisis Kalimat Bahasa Indonesia, karya
Markhamah; Dasar-dasar Analisis Sintaksis, karya Parera.
Berdasarkan pengamatan langsung di dalam kelas, ketika mengamati
beberapa dosen menyajikan materi sintaksis menggunakan „buku teks‟.
Mahasiswa mengatakan bahwa materi sintaksis sulit dipelajari karena mereka
tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sementara itu,
materi kalimat dalam sintaksis yang muncul dalam banyak buku
mengembangkan ragam baku yang sudah tertata baik. Bahasa yang diproduksi
oleh kebanyakan mahasiswa adalah bahasa ragam lisan untuk komunikasi
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nonformal. Ragam bahasa lisan untuk komunikasi nonformal tersebut
digunakan pula untuk komunikasi formal, baik lisan maupun tulis. Bagi
penutur asing yang sedang belajar di Indonesia, ragam bahasa Indonesia baku
yang mereka pelajari langsung umumnya langsung mereka praktikkan dalam
tulis-menulis sehingga bahasa baku mereka lebih tertata jika dibandingkan
dengan penutur bahasa Indonesia yang tidak mempraktikkannya secara
langsung.
Penutur bahasa Indonesia tidak akrab dengan karakter bahasanya
sendiri. Pemahaman yang baik tentang karakter itu dapat dilakukan dengan
kebiasaan membaca tulisan yang bahasanya tertata baik. Kebiasaan membaca
dengan memilih bahasa yang berkualitas inilah yang belum banyak
ditunjukkan oleh mereka yang belajar bahasa Indonesia sehingga materi
sintaksis bagi mereka terasa sulit. Materi sintaksis terasa sulit dipahami
karena mereka kurang dapat mengaitkan dengan materi sintaksis dari bahasa
lain, baik yang bahasa-bahasa daerah maupun bahasa asing. Kedua bahasa itu
akan membantu menemukan pola-pola umum yang dimiliki bahasa-bahasa yang
kita bandingkan.

Gambaran nyata kondisi mahasiswa tersebut merupakan masukan
sangat berarti dalam merancang prototipe buku ajar. Prototipe diharapkan
lebih baik, menarik, dan memotivasi mahasiswa dalam memahami materi
sintaksis. Berikut ini data yang diperoleh dari buku teks Sintaksis (Ilmu
Bahasa Indonesia) karya Ramlan, sebagai buku utama pada mata kuliah
Sintaksis di empat perguruan tinggi di Surakarta, yakni Universitas Veteran
Bangun Nusantara Sukoharjo, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Universitas Widya Dharma Klaten, dan Universitas Sebelas Maret
Surakarta..
a. Kondisi Buku Ajar Sintaksis Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi
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Suwandi (2010: 32) mengatakan bahwa buku teks pelajaran
merupakan sumber belajar yang cukup efektif. Buku teks pelajaran yang baik
tingkat keterbacaannya sesuai dengan kondisi siswa/mahasiswa. Selain itu,
dalam buku teks pelajaran juga harus tergambar adanya kesamaan pendekatan
yang digunakan. Dalam pembagian aspek pembelajaran pun harus terjadi
adanya keseimbangan antaraspek pembelajaran sebagaimana yang dituntut
dalam kurikulum.
Dengan demikian, buku teks pelajaran akan berfungsi sebagaimana
mestinya sebagai salah satu alat pencapaian tujuan pembelajaran. Persepsi
dosen terhadap buku teks pelajaran juga akan mempengaruhi penggunaan
buku teks secara maksimal atau tidak. Sebuah buku teks dikatakan
berkualitas apabila memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Pendekatan
dan aspek pembelajaran yang ada di dalamnya sesuai dengan kurikulum dan
memiliki keseimbangan. Selain itu, buku tersebut disusun dengan
memperhatikan norma-norma penyusunan buku teks pelajaran (Suwandi,
2010: 33).
Dapat disimpulkan bahwa buku teks yang berkualitas harus
mencakup kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan penyajian.
Kelayakan isi berkaitan dengan kurikulum, kelayakan kebahasaan berkaitan
dengan keterbacaan atau penguasaan materi, dan kelayakan penyajian
berkaitan dengan kenormatifan.
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan selama enam bulan,
yaitu dari Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 di tiga perguruan
tinggi swasta dan satu perguruan tinggi negeri se-Surakarta, diperoleh fakta
bahwa belum banyak buku ajar Mata Kuliah Sintaksis yang digunakan
sebagai acuam di perguruan tinggi se-Surakarta tersebut.
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Di antara keempat perguruan tinggi di Surakarta, hanya di
Universitas Widya Dharma Klaten yang sudah mempunyai buku ajar
Sintaksis ditulis oleh dosen yang bersangkutan, yaitu Sukini pada tahun 2010
dengan judul: Sintaksis: Sebuah Panduan Praktis, karya dari Sukini. Untuk
perguruan tinggi yang lain, seperti Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo dan Universitas Sebelas Maret Surakarta tersebut masih
menggunakan buku teks (yang tidak ditulis oleh dosen yang bersangkutan).
Untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta masih berupa buku teks yang
digunakan dan sudah ditulis oleh dosen yang bersangkutan, yaitu
Markhamah pada tahun 2010 dengan judul: Sintaksis 2: Keselarasan Fungsi,
Kategori & Peran dalam Klausa.
Di empat Lokasi penelitian tersebut di atas, penulis memperoleh
dokumen buku teks Sintaksis bahasa Indonesia sebagai berikut: (1) Buku
teks Sintaksis karya Ramlan (2001) dianggap sebagai buku utama mata
kuliah Sintaksis karena di setiap perguruan tingg semua menggunakan buku
Sintaksis karya Ramlan tersebut, maka demi efisiensi disertasi ini, analisis
buku Sintaksis bahasa Indonesia karya Ramlan yang digunakan di empat
perguruan tinggi tidak dirinci satu per satu, tetapi secara terpadu. (2) Buku
teks Sintaksis karya Arifin dan Junaiyah, tahun 2009
Universitas Veteran

digunakan di

Bangun Nusantara Sukoharjo, (3) Buku Sintaksis

(Sebuah Pendekatan Praktis) karya, Sukini digunakan di Universitas Widya
dharma Klaten, sedangkan Universitas Sebelas Maret menggunakan bukubuku pendukung lebih dari satu, yakni di samping menggunakan buku
Sintaksis karya Sukini, juga menggunakan karya Chaer berjudul Sintaksis
Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Buku-buku tersebut akan dirinci satu
per satu sesuai yang digunakan di perguruan tinggi itu.
Data penelitian ini diambil dari buku teks Sintaksis yang tingkat
penguasaan materinya diuji dengan teknik tes formatif, wawancara, dan
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analisis dokumen. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa buku teks
dikatakan berkualitas apabila memiliki tingkat keterbacaan dan tingkat
penguasaan yang tinggi. Data penelitian ini diambil dengan teknik tes
formatif untuk menguji tingkat penguasaan materi ajar Sintaksis bahasa
Indonesia.
Berikut ini data yang diperoleh dari buku teks Sintaksis (Ilmu Bahasa
Indonesia) karya Ramlan, sebagai buku utama pada mata kuliah Sintaksis di
empat perguruan tinggi di Surakarta, yakni Universitas Veteran bangun
Nusantara Sukoharjo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas
Widya Dharma Klaten, dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
1) Buku Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis Karya Ramlan untuk
Mahasiswa PBSI di perguruan tinggi se-Surakarta.
Buku teks Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksisia karya Ramlan untuk
Mahasiswa PBSI di perguruan tinggi digunakan untuk matakuliah Sintkasis.
Buku teks Sintaksis tersebut dianggap sebagai buku utama karena digunakan
mahasiswa sebagai pembelajaran di perguruan tinggi se-Surakarta. Buku
teks tersebut penganalisisannya berdasarkan ciri-ciri formal. Dari daftar isi
buku Sintaksis, karya Ramlan terdapt empat butir yang dibicarakan, yakni:
(a) Sintaksis; (b) Kalimat (c) klausa; (d) frase. Untuk lebih lengkap dapat
dilihat dalam daftar isi berikut ini.(a) Buku teks Sintaksis hasil karya
Ramlan tersebut penganalisisannya berdasarkan ciri-ciri formal yang ada
dalam bahasa Indonesia.Dari daftar isi buku Sintaksis karangan Ramlan
terdapat empat butir yang dibicarakan, yakni: (a) Sintaksis; (b) Kalinat,
terdiri dari: penentuan kalimat, kalimat berklausa dan kalimat tak berklausa,
kalimat berita, kalimat tanya, kalimat suruh, kalimat sederhana, dan kalimat
luas; (c) Klauasa teridiri dari: pengertian klausa, analisis klausa,
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penggolongan klauasa; (d) Frasa teridiri dari: pengertian frasa, frasa
endosentrik dan eksosentrik
Ramlan (2001: 1) menyatakan bahwa Sintaksis itu mencakup wacana,
kalimat, klausa, dan frasa. Namun pada kenyataannya wacana belum bisa
disajikan karena bahan-bahan yang dibutuhkan belum mencukupi. Buku teks
”Sintaksis” hasil karya Ramlan tersebut dianalisis berdasarkan kriteria.
Aspek-aspek yang digunakan untuk menganalisis buku teks tersebut
mencakup: (a) pendekatan; (b) kelayakan isi (c) media dan evaluasi; (d)
Bahasa. Seperti dikatakan di atas buku Sintaksis karya Ramlan sebagai buku
mata kuliah Sintaksis yang digunakan secara nasinal di seluruh perguruan
tinggi.Satuan-satuan gramatikal buku Sintaksis terswebut berdasarkan cirriciri formal yang ada dalam bahasa Indonesia. Hasil analisis buku teks tersebut
akan diuraikan seperti di bawah ini.
Pendekatan yang digunakan dalam buku teks Sintaksis karya
Ramlan, bila dilihat dari cara penganalisisan satuan gramatik dalam buku
tersebut yang semuanya berdasarkan kepada formalitas bahasa. Dapat
disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
struktural

atau

tatabahasa

struktural.

Satuan-satuan

gramatik

atau

“grammatical units” dalam buku tersebut dianalisis berdasarkan ciri-ciri
formal yang ada dalam bahasa Indonesia. Satuan kalimat misalnya,
ditentukan formalitas bahasa, yakni intonasi.
Dalam buku sintaksis karya Ramlan (2001: xiv) dikatakan bahwa
satuan-satuann gramatik atau grammatical units dianalisis berdasarkan ciriciri formal atau dengan kata lain berdasarkan formalitas bahasa, seperti
terlihat pada halaman 65. Berdasarkan strukturnya, S dan P dapat
dipertukarkan tempatnya, maksudnya S mungkin terletak di muka P atau
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sebaliknya P mungkin terletak di muka S. Perhatikan contoh pada halaman
64 dan 65.
(321) Ibu tidak berlari-lari
(322) Badannya sangat lemah
Kalimat-kalimat (321) dan (322) di atas diubah susunannya menjadi:
(321a) Tidak berlari-lari ibu.
(322b) sangat lemah badannya.
Contoh-contoh yang dipaparkan dalam buku belum memperlihatkan
kevariasian pemakaian pemakaian. Dengan pola klausa yang utuh, seperti
subjek-predikat atau variasi pola lainnya yang di dalam unsure inti subjek
dan predikat maka tampak jelas bahwa contoh-contoh itu berasal dari
penggunaan kalimat dalam ragam baku. Kemunculan pola-pola itu
ditemukan dalam ragam ilmu baik lisan maupun tulisan.
Keseluruhan dari isi buku tersebut ditentukan formalitas bahasa.
Satuan kalimat misalnya, penentuannya berupa satuan gramatik yang
dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik.
Jadi ditentukan berdasarkan formalitas bahasa, yakni intonasi. Golongangolongan ditentukan dengan intonasi dan kata-kata tertentu yang menandai
golongan-golongan kalimat. Dalam hal penganalisisan klausa pun, intonasi
dan perilaku unsur-unsur klausa itu digunakan sebagai dasar analisis. Namun
demikian contoh-contoh kalimat yang digunakan cenderung pendek-pendek,
sehingga penggunaan intonasi tidak difungsikan.(Lihat lampiran 7. CLHAD
Buku 1).
Dalam bahasa Indonesia ragam ilmu bukanlah satu-satunya ragam
bahasa yang cocok digunakan dalam segala situasi. Oleh karena itu, perlu
dipotensikan pula penggunaan ragam lain. Bagi pengguna bahasa Indonesia,
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di luar ragam baku mereka sudah sering mempraktikkannya. Dalam buku
Sintaksis karya Ramlan tidak memperhatikan keberagaman bahasa
Indonesia, hal itu terlihat dari berbagai contoh yang dikemukakan. Contohcontoh yang dipaparkan hanya berupa kalimat-kalimat yang pendek-pendek
saja dan buatan penulis (hal 14-19). Seperti terlihat contoh berikut ini
(Ramlan, 2001: 12-13).
(323) Ahmad pergi?
(324) Apa Ahmad pergi?
(325) Apakah Ahmad pergi?.
Sebagai buku yang ditulis untuk meningkatkan pemahaman utuh
kepada mahasiswa, semestinya contoh-contoh yang dimunculkan tersebut
dilengkapi konteks yang melingkupinya. Konteks yang melingkupinya dapat
berupa dialog atau wacana. Dalam konteks itulah akan diidentifikasi para
pelibat tutur, media yang digunakan, tujuan, atau lainnya. Penggunaan
kalimat berdasarkan fakta di masyarakat itu bisa dilihat dari media massa:
koran, majalah, dan media elektronik: televisi, radio, film, dan sebagainya,
serta kalimat-kalimat berupa percakapan sehari-hari di masyarakat. Karena
masing-masing penutur pernah mempraktikkannya sendiri, perbedaan
struktur pada kalimat yang mereka tuturkan atau tulis dapat mereka
identifikasi sendiri situasinya. Contoh-contoh yang disusun dalam buku
seharusnya mewakili keberagaman bahasa Indonesia agar pembaca
mendapatkan ketuntasan pemahaman.
Buku yang menonjolkan ragam bahasa tertentu menimbulkan kesan
bagi pembaca, yakni mereka akan mengira bahwa ragam yang dicontohkan
merupakan ragam yang ”boleh” hidup dalam masyarakat.Ragam itulah yang
tidak dimunculkan dalam buku Ramlan, yakni ragam yang digunakan dalam
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berbagai situasi. Dengan contoh-contoh yang dapat mewakili ragam yang
berkembang sehingga pembaca akan mampu menyimpulkan karakteristik
bahas

sendiri,

yakni

bahasa

Indonesia

itu

ternyata

tidak

hanya

mengembangkan satu ragam bahasa.
Pembicaraan mengenai subjek, predikat, objek, dan keterangan yang
termasuk dalam tataran klausa didasarkan kepada fungsi unsur-unsur klausa.
Di sini pun, intonasi dan perilaku unsur-unsur klausa itu digunakan sebagai
dasar analisis.
Bila materi yang diuraikan

dikaitkan dengan tujuan pengajaran,

maka penyampaian isi materi tersebut hanya mengarah kepada ranah
kognitif yang bersifat teoretis saja. Sementara itu, dua ranah lainnya kurang
diperhatikan, yakni ranah afektif dan ranah psikomotorik. Padahal kriteria
buku teks yang berkualitas mempunyai tujuan dapat bersifat: (a) kognitif; (b)
afektif; (c) psikomotorik (Tarigan, 2009: 94). Ranah kognitif berkaitan
dengan pengetahuan bersifat teoretis. Ranah Afektif berkaitan dengan sikap
yang mungkin membentuk atau memengaruhi

kepribadian. Ranah

psikomotorik berkaitan dengan keterampilan mengerjakan, melakukan, atau
mempraktikkan sesuatu. Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis
Kompetensi (Kepmendidnas No.045/U/2002) dikatakan bahwa Pendidikan
memang dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kompetensi sasaran
didik untuk mampu berkarya di bidang yang relevan.Orang hidup perlu
berkarya, dan untuk berkarya harus memiliki sesuatu kompetensi (=
kemampuan bertindak). Kompetensi dapat pula diartikan sebagai ciri-ciri
pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang diperlukan untuk mencapai
performansi (kinerja) yang tinggi.

Pendidikan harus menghasilkan

kemampuan bertindak yang benar & cerdas; tindakan yang produktif, yang
efektif, yang mampu memecahkan masalah nyata dalam kehidupan.
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Menguasai

pengetahuan

tidak sama dengan memiliki

kompetensi.

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan bertindak yang cerdas.
Bila buku teks Sintaksis dihubungkan dengan Kurikulum Perguruan
Tinggi tersebut, akan terlihat perbedaan arah yang semakin jauh, sehingga
terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.Mengapa demikian,
karena tujuan pengajaran itu harus bersifat kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
Dalam implementasi Kurikulum 2013, materi pembelajaran perlu
dikembangkan, dieksplisitkan, dihubungkan dengan konteks kehidupan
sehari-hari. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak hanya dilakukan
pada tataran kognitif saja, tetapi menyentuh internalisasi dan pengamalan
nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, satu-satunya media pengajaran yang digunakan dalam
buku Sintaksis karya Ramlan ialah diagram pohon yang terdapat pada
halaman 138 dan 139. Dalam buku tersebut juga tidak dijumpai evaluasi
hasil belajar, tidak ada tugas-tugas, pelatihan, atau pertanyaan yang harus
dikerjakan pembaca setelah membaca bagian demi bagian atau bab demi
bab.
Dari segi bahasa, kita semua perlu mencontoh bahasa buku teks
tersebut. Bahasanya bersih dari anasir-anasir asing, kalimatnya efektif,
pilihan kata tepat, pemakaian tanda baca baik. Jadi dapat dsimpulkan buku
tersebut cukup komunikatif bagi mahasiswa, guru, dan peminat bahasa.
2) Buku Pendukung Sintaksis Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa PBSI
di Perguruan Tinggi se-Surakarta
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan selama enam bulan di
empat perguruan tinggi se-Surakarta, yaitu tiga perguruan tinggi swasta dan
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satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo (Univet Bantara Skh.), Universitas Muhammadiyah Surakarta
(UMS), Universitas Widya Dharma Klaten (Uniwidha), dan Universitas
Sebelas Maret Surakarta (UNS). Diperoleh fakta bahwa belum banyak buku
ajar Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan
di perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan buku ajar sintaksis
bahasa Indonesia sangat diperlukan.
(1) Buku Pendukung Sintaksis Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa PBSI
di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo (Univet)
Untuk Univet Sukoharjo belum terdapat buku ajar Sintaksis bahasa
Indonesia hingga saat ini. Di Univet Sukoharjo tersebut masih digunakan
buku teks (yang tidak ditulis oleh dosen yang bersangkutan), yaitu
menggunakan buku Sintaksis, karya Ramlan dan buku pendukung, yaitu
Sintaksis Bahasa Indonesia, karya Sidu, tahun 2012..
Adapun materi yang disampaikan dalam buku teks tersebut adalah:
(1) Tataran Linguistik; (2) Tataran Sintaksis; (3) Fungsi Sintaksis; (4) Peran
Semantis Kalimat; (5) Kalimat Efektif; (6) Konjungsi Kalimat.Dalam buku
teks Sintaksis, karya Sidu tersebut terdapat beberapa kekurangan dan
kelebihan. Adanya daftar isi pada bagian halaman depan memberikan
kemudahan bagi pembaca, mahasiswa, dan pengguna buku teks ini dalam
mencari dan menemukan bab, subbab, serta topik yang ada di dalamnya.
Namun sayangnya, pada bagian rangkuman tidak terdapat dalam buku teks
tersebut. Sebenarnya rangkuman itu sangat membantu pembaca karena
rangkuman merupakan konsep kunci masing-masing bab, yang dinyatakan
dengan kalimat ringkas, jelas, dan memudahkan mahasiswa dalam
memahami keseluruhan isi bab.
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Materi buku yang berjudul Sintaksis Bahasa Indonesia karangan
Sidu tersebut berbeda dari karya Ramlan, yakni diawali dengan cakupan
yang lebih luas, yakni pengertian linguistik yang didalamnya mengkaji
tataran fonologi, morfologi, baru menuju tataran sintaksis.Tidak jauh
berbeda dengan Ramlan tataran gramatik yang digunakan dengan
pendekatan struktural. Bila materi dikaitkan dengan tujuan pengajaran, maka
penyampaian materi mengarah kepada ranah kognitif yang bersifat teoretis,
ilmiah. Sementara itu, dua ranah lainnya kurang diperhatikan, yaitu ranah
afektif dan ranah psikomotorik.
Dari segi tataran frase yang dibedakan dengan kata majemuk terdapat
kekurangtepatan dalam tata tulis di bidang kata majemuk, terlihat pada
halaman 32. Penulisan kata majemuk, seperti orangtua, mejahijau, matasapi,
kumiskucing, rumahmonyet, seharusnya dipisah: orang tua, meja hijau,
mata sapi, kumis kucing, rumah monyet.
Dari segi tataran klausa, contoh yang digunakan pada kata hanya
terdapat pada halaman 118 sebetulnya tidak hanya menempati posisi di
trengah saja, tetapi juga bias menempati posisi di awal kalimat.
Dari segi materi kalimat juga terdapat kekurangtepatan contoh yang
digunakan, terlihat pada halaman 34. Pada konstituen contoh kalimat (29)
Anak itu tidak pernah membantah seharusnya perlu dimunculkan objek
karena kalimat tersebut termasuk transitif, sehingga membutuhkan objek,
seperti misalnya Anak itu tidak pernah membantah larangan orang tuanya.
Cara penyampaian bahan sangat terbatas, yakni menggunakan
penjelasan infomrasi. Setelah menjelaskan konsep, materi tertentu, lalu
diikuti dengan mengetengahkan sejumlah contoh yang relevan. cenderung
kalimatnya buatan dari penulis, dan berupa kalimat yang pedek-pendek.
Dalam buku Sintaksis karya Sidu satu-satunya media pengajaran yang
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digunakan berupa tabel terdapat pada halaman 7, 32, 33, 54, 57, 58, 59, 60,
61, 73, 99, dan bagan terlihat pada halaman 36, 40, 92,

Dari segi bahasa,

buku teks Sintaksis tersebut sudah baik, karena bahasanya sudah sesuai
dengan kemampuan bagi mahasiswa, guru, dosen, dan peminat bahasa.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh buku teks ialah bersifat
komunikatif, mudah dicerna, mudah ditangkap, mudah dimengerti isinya.
(2) Buku Pendukung Sintaksis Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa PBSI
di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
Untuk UMS belum terdapat buku ajar Sintaksis bahasa Indonesia
hingga saat ini. Di UMS tersebut buku yang digunakan adalah buku teks
Sintaksis karya Ramlan sebagai buku utama, sedangkan buku pendukung
menggunakan buku teks yang ditulis oleh dosen yang bersangkutan, yaitu
karya dari Markhamah, Sintaksis, Ragam dan Analisis Kalimat dalam
Bahasaa Indonesia (tahun 2008), sedangkan Sintaksis 2: Keselarasan
Fungsi, Kategori, Peran dalam Klausa, pada tahun 2010.
Dari segi pendekatan buku Sintaksis tersebut menggunakan
pendekatan struktural, hal ini terlihat pada halaman III, penulis menyatakan
bahwa buku ini merupakan kajian teoretis terhadap teori-teori yang terkait
dengan kalimat. Kata kajian teoretis mengacu kepada segi kognitif
(pengetahun) saja, sedangkan segi psikomotorik dan afektif

tidak

disinggung dalam buku tersebut. Bila materi yang diuraikan dikaitkan
dengan tujuan pengajaran yang mengarah pada tiga ranah, ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik, maka dalam buku tersebut masih terdapat
kekurangan.
Dari segi materi kalimat terdapat kekurangtepatan contoh yang
digunakan, terlihat pada halaman 6 pada contoh kalimat Ali sedang menulis
seharusnya perlu dimunculkan objek karena kalimat tersebut termasuk
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transitif, sehingga membutuhkan objek, seperti misalnya Ali sedang menulis
surat. Dengan demikian Ali menduduki fungsi subjek, sedang menulis
menduduki fungsi predikat, dan surat mendududki fungsi objek.
Berikutnya pada bagian rangkuman dan evaluasi tidak terdapat
dalam buku teks tersebut. Rangkuman nerupakan konsep kunci masingmasing bab, yang dinyatakan dengan kalimat yang ringkas, jelas, sehingga
memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi bab.
Dari segi media banyak digunakan media pembelajaran berupa
skema/bagan-bagan untuk memperjelas bahan yang disampaikan. Dari segi
pemahaman bahasa, buku teks tersebut tergolong baik, karena ditulis oleh
orang yang ahli dalam bidangnya. Kalimat-kalimatnya tersusun rapi, pilihan
katanya tepat terhindar makna ganda, penggunaan tanda baca yang tepat.
(3) Buku Pendukung Sintaksis Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa PBSI
di Universitas Widya Dharma Klaten (UNWIDHA)
Di antara ke empat perguruan tinggi tersebut, hanya di Unwidha
Klaten yang sudah mempunyai buku ajar yang berjudul Sintaksis: Sebuah
Panduan Praktis, yang ditulis oleh dosen yang bersangkutan, Sukini pada
tahun 2010.
Buku ajar tersebut sangat memungkinkan untuk menjadi buku ajar
yang lebih baik. Dengan pertimbangan masih terdapat beberapa ciri tertentu
yang tidak relevan dengan karakteristik buku ajar. Adapun ciri tertentu dari
buku ajar yang tidak dapat disamakan dengan buku teks adalah adanya:
standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator, materi pembelajaran,
kegiatan

pembelajaran,

dan

uji

kompetensi.

Komponen-komponen

karakteristik dalam buku ajar tersebut harus ada setiap bab. Buku Sintaksis
karya Sukini tersebut belum lengkap untuk memenuhi ciri karakteristik buku
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ajar yang baik. Buku ajar Sintaksis karya Sukini hanya terdapat kompetensi
dasar yang terangkum pada halaman xvi dalam Analisis Instruksional, yang
seharusnya di setiap bab itu ada.
Dari segi pendekatan, buku tersebut masih menggunakan pendekatan
struktural. Jelas hal ini hanya berkaitan dengan ranah kognitif, yakni berisi
ilmu pengatahuan yang bersifat teoritis. Dengan demikian, terdapat
kesenjangan dengan kurikulum (sejak kurikulum 2002 sampai dengan 2013)
yang menyatakan bahwa hakikat fungsi bahasa itu untuk komunikasi.
Sementara yang ditampilkan contoh-contoh kalimat dalam buku Sukini
cenderung kalimat yang pendek-pendek (buatan penulis) tidak berbasis fakta
di masyarakat, seperti percakapan, kalimat di media massa (media cetak
maupun media elektronik). Bloom (dalam Tarigan, 2009: 137) membagi
tujuan

pengajaran

atas

tiga

ranah,

ranah

kognitif,

afektif,

dan

psikomotorik.ranah kognitif berkaiatan dengan pengetahuan bersifat teoretis.
Ranah afektif berkaiatan denga sikap yang mungkin membentuk atau
memengaruhi

kepribadian.

Ranah

psikomotorik

berkaitan

dengan

keterampilan mengerjakan, melakukan, atau mempraktikkan sesuatu. Jadi,
dapat disimpulkan dua ranah , yaitu ranah afektif dan psikomotorik tidak
disinggung dalam buku Sintaksis karya Sukini.
Sementara itu, mengenai media pengajaran dan evaluasi hasil belajar
sudah disertakan dalam buku tersebut. Dari segi bahasa pun sudah dianggap
baik, kalimatnya efektif, pilihan kata tepat, dan tanda baca juga baik. Hanya
perlu dipertanyakan. Bahwa dalam bahasa Indonesia ragam ilmu bukanlah
satu-satunya ragam bahasa yang cocok digunakan dalam segala situasi. Oleh
karena itu, perlu dipotensikan pula penggunaan ragam lain, seperti kalimat
yang dipakai di koran, majalah, televisi, dan kalimat percakapan sehari-hari.
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(4) Buku Pendukung Sintaksis Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa
PBSI di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)
Seperti ke tiga Perguruan Tinggi Swasta di atas, di UNS belum
terdapat buku ajar Sintaksis bahasa Indonesia hingga saat ini. Di UNS
tersebut buku yang digunakan adalah buku teks Sintaksis karya Ramlan
sebagai buku utama, sedangkan buku pendukung menggunakan buku teks
yang tidak ditulis oleh dosen yang bersangkutan. Buku pendukung yang
digunakan Universitas Negeri tersebut adalah Dasar-dasar Analisis
Sintaksis, karya Parera, tahun 2009.
Bila dilihat dari sisi tataran satuan gramatik dalam kajian Sintaksis
dari buku utama dan buku pendukung yang digunakan di atas, semua
berpijak dari lingkup yang paing kecil adalah frasa. Sementara itu, dalam
buku tersebut tidak dijumpai rangkuman, latihan-latihan, dan refleksi
sehingga mahasiswa kurang mendapatkan konfirmasi dan tekanan materi
yang harus benar-benar dikuasai. Alat pengevaluasi hasil belajar mahsiswa,
seperti tugas-tugas, latihan praktik atau pertanyaan-pertanyaan yang harus
dikerjakan atau dijawab tidak disertakan pada buku teks itu. Ini berarti
penilaian terhadap prestasi belajar mahasiswa

tidak berlangsung

sebagaimana biasanya dalam proses belajar mengajar.
Dalam menjelaskan unsur kalimat lebih mengarah pada teori-teori
atau rumus-rumus atau simbol-simbol yang terlalu rumit, sulit dipelajari
terlebih dalam menjelaskan selalu dengan memperbandingkan bahasa
Inggris. Dalam buku tersebut penjelasan selalu menggunakan rumus bahasa
asing dan sangat kurang dalam memberikan contoh konkrit, seandainya ada
pun contoh itu berasal dari bahasa Inggsris yang diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia.
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Dalam buku tersebut jarang digunakan contoh konkret yang diambil
dari bahasa Indonesia. Karena banyak contoh yang diambil dari bahasa
Inggris lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga contohcontoh tersebut tidak ada contoh yang sesuai dengan lingkungan
sekitarnya/kontekstual atau mengandung unsure kekinian sehingga buku
tersebut akan menjadi menarik.
b. Analisis Kebutuhan Buku Ajar Sintaksis bagi Dosen dan Mahasiswa
Analisis kebutuhan merupakan faktor utama yang mendasari
penyusunan buku ajar yang baik. Oleh karena itu, muatannya pun harus
sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa. Kajian tentang analisis
kebutuhan dosen dalam penelitian tahap awal (eksplorasi) ini dilakukan
dengan mewawancarai empat orang dosen, yang masing-masing dari empat
lokasi dengan waktu yang berbeda dengan mewakili (Univet, Unwidha,
UMS, dan UNS). Informan ditentukan berdasarkan kecakapan dan
kemahiran mereka dalam bidang pemahaman Sintaksis. Selain itu,
penentuan

informan

juga

didasarkan

kemahiran

mereka

dalam

mengemukakan pendapatnya terkait dengan kesesuaian antara buku ajar
yang digunakan selama ini dengan kebutuhan mereka.
Analisis kebutuhan dimulai dengan studi literatur dan studi lapangan.
Hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan buku ajar yang
meliputi: (1) Kebutuhan buku ajar dengan informan dosen; (2) Kebutuhan
buku ajar dengan informan mahasiswa; (3) deskripsi temuan kebutuhan buku
ajar/buku teks.
1) Analisis Kebutuhan Dosen
Permasalahan dan kebutuhan dosen terhadap buku ajar sintaksis ini
ditemukan dengan metode analisis dokumen dan wawancara. Dari Catatan
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Lapangan Hasil Analsisi Dokumen (CLHAD) dan Catatan Lapangan Hasil
wawancara

(CLHW) ditemukan masalah yang dihadapi dosen dalam

memahami buku teks sintaksis bahasa Indonesia. Berdasarkan identifikasi
kebutuhann dengan informan (dosen A dan H) terkumpul informasi tentang
buku ajar yang diinginkan dosen, yakni:
Pertama, Penggunaan buku ajar sintaksis di Universitas Widya
Dharma Klaten dipandang dari segi persyaratan kondisi buku ajar yang baik
belum maksimal. Dalam penyusunan buku ajar seharusnya ada beberapa
komponen yang harus disertakan misalnya, SK, KD, Indikator, tujuan
pembelajaran, materi pembelajaran, prosedur pembelajaran, evaluasi, dan
refleksi.Tugas dan latihan dapat mengaktifkan mahasiswa. Namun, tidak
semua komponen itu terdapat dalam buku ajar yang telah disusun oleh dosen
Unwidha tersebut (CLHAD 4)
Kedua, sebagai buku yang ditulis untuk meningkatkan pemahaman
utuh kepada mahasiswa contoh-contoh yang dipaparkan dalam buku belum
memperlihatkan kevariasiiann pemakaian. Buku perkuliahan seharusnya
memperhatikan konteks untuk berbagai tataran frasa, klausa, kalimat, dan
wacana. Dengan pola klausa yang utuh, seperti subjek-predikat-objek,subjekpredikat-pelengkap,subjek-predikat-objek-eterangan atau variasi pola lainnya
yang di dalam unsur inti: subjek dan predikat maka tampak jelas bahwa
unsure-unsur itu berasal penggunaan kalimat dalam ragam baku. Kemunculan
pola-pola itu ditemukan dalam ragam ilmu, baik lisan maupun tulisan
(CLHW2). Dalam bahasa Indonesia ragam ilmu bukanlah satu-satunya ragam
bahasa yang cocok digunakan dalam segala situasi. Oleh karena itu, perlu
dipotensikan pula pengggunaan ragam lain. Bagi pengguna bahasa Indonesia,
di luar ragam baku mereka sudah amat sering mempraktikkannya. Penulis
buku sintaksis perlu memaparkan kembali keberagaman bahasa Indonesia
tersebut melalui berbagai contoh. Karena masing-masing penutur pernah
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mempraktikkannya sendiri, perbedaan struktur pada kalimat yang mereka
tuturkan atau tulis dapat mereka identifikasi sendiri situasinya.
Ketiga, Contoh-contoh yang disusun dalam buku seharusnya mewakili
keberagaman bahasa Indonesia agar pembaca mendapatkan ketuntasan
pemahaman. Buku yang menonjolkan ragam tertentu menimbulkan kesan
bagi pembaca, yakni mereka akan mengira bahwa ragam yang dicontohkan
merupakan ragam yang ”boleh” hidup dalam masyarakat. Ragam itulah yang
dimunculkan dalam berbagai situasi. Dengan contoh-contoh yang dapat
mewakili ragam yang berkembang pembaca akan mampu menyimpulkan
karakteristik bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia ternyata tidak hanya
mengembangkan satu ragam bahasa. Mengapa beragam contoh yang dapat
mewakili beragam situasi hanya dimunculkan dalam buku sosiolinguistik?
Keempat, Buku perkuliahan harus memperhatikan konteksnya,
Sebagai buku yang ditulis untuk meningkatkan pemahaman utuh kepada
mahasiswa, semestinya contoh-contoh yang dimunculkan dalam buku
tersebut

dilengkapi

konteks

yang

melingkupinya.

Konteks

yang

melingkupinya dapat berupa dialog atau wacana. Dalam konteks itulah akan
diidentikasi para pelibat tutur, media yang digunakan, tujuan, atau lainnya.
Kelima, Kondisi kalimat tidak selalu mengacu pada kelengkapan
unsur pengisi fungsi tetapi pada muncul-tidaknya inti pesan yang diperlukan.
Jika demikian, penyusun buku sintaksis perlu perlu menghadirkan jawabanjawaban alternatif.
Keenam, ada beberapa materi dalam buku sintaksis Ramlan yang tidak
relevan lagi untuk diajarkan, misalnya kalimat tanya pada halaman 12 dan 13
(CLHAD) buku 1. Banyak data kebahasaan yang menggelitik jika
didiskusikan tidak ditemui dalam buku-buku sintaksis saat ini. Misalnya unsur
Si Boy dalam konstruksi ”Ongky ”Si Boy” Alexander, Jamu dalam Martha
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”Jamu” Tilaar, Semar dalam Gus ”Semar” Dur, dan Si Tenda Biru dalam Desi
”Si Tenda Biru” Ratnasari, dan Michael ”Jacko” Jakcson. Si Boy dan Si
Tenda Biru adalah dua contoh frasa nominal. Setelah memasuki wilayah kata,
apakah bentukan Ongky “Si Boy” Alexander atau Desi “Si Tenda Biru”
Ratnasari menjadi frasa atau tetap berupa kata? Tampaknya data aktual
tersebut perlu menjadi pengisi buku sintaksis (CLHW2).
Dari

penjelasan

di

atas,

untuk

itu Unsur

segmenatal

dan

suprasegmental perlu dimunculkan dalam menjelaskan karakteristik kalimat
melalui unsur suprasegmental. Penulis buku sintaksis justru mampu
menjelaskan perbedaan kata, frasa, dan klausa dengan kalimat. Ada kata
sebagai kata dan ada kata sebagai kalimat. Begitu pula frasa sebagai frasa dan
ada frasa yang menjadi kalimnat.Untuk membedakannya peranan unsure
superasegmental amat perlu dikedepankan.
Ketujuh,

materi

mengikuti

perkembangan

zaman

(inovatif).

Pemanfaatan konteks yang heterogen amat memungkinkan ditemukan data
spesifik seperti variasi klausa buntung yang mulai marak dimunculkan di
Koran. Jika contoh-contoh dalam buku sintaksis masih berkutat pada pola
subjek-predikat maka data variasi klausa buntung tersebut akan terlewatkan
dan bagi mahasiswa tetap akan menjadi persoalan yang tidak terpecehkan
padahal dalam praktik berbahasa data itu secara alamiah digunakan oleh
penutur bahasa Indonesia, seperti sering terlihat di media massa cetak.
Ke delapam, Pola klausa yang mirip dengan gerund dalam bahasa
Inggris. Pola klausa yang demikian potensial ditemukan dalam penulisan
judul-judul berita, judul-judul artikel, dan judul-judul iklan di koran. Hal
tersebut hampir tidak pernah ditemui dalam buku-buku teks lama tersebut.
Ke sembilan, materi dapat menarik mahasiswa (jelas dan mudah)
dipahami. Dengan ”membidik” contoh tersebut dapat dibuktikan bahwa
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bahasa Indonesia itu produktif dan kreatif. Kemampuan menghadirkan
beragam contoh amat memungkinkan dapat meraih simpati masyarakat
Indonesia khususnya mahasiswa peserta mata kuliah sintaksis untuk
menghargai bahasanya sendiri. Buku sintaksis akan menarik mahasiswa jika
di dalamnya memuat beragam contoh yang berkembvang dalam ragam
bahasa Indonesia.
2) Analisis Kebutuhan Mahasiswa
a. Hasil Sebaran Angket Persepsi Mahasiswa terhadap Buku Ajar
Sintaksis dengan Pendekatan Kontekstual di UNIVET Bantara
Sukoharjo
Berdasarkan hasil wawancara dengan nmahasiswa Universitas Veteran
Bangun Nusantara Sukoharjo, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesuia mengenai persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Mata Kuliah
Sintaksis Bahasa Indonesia yang diajarkan di Perguruan Tinggi. Alasan
mahasiswa bahwa Mata Kuliah Sintaksis sangat perlu diajarkan di Perguruan
Tinggi karena untk mengasah kemampuan mahasiswa dalam kjeterampilan
memahami kalimat yang efektif melaluiMata Kuliah Sintaksis yang di
dalamnya terdapat materi hakikat Kalimat dalam Bahasa Indonesia,
diharapkan mahasiswa dapat memahami isi dan mnakna kalimat yang
digunakan sebagai komunikasi dengan benar. Selain itu, juga dapat
nmeningkatkan khasanah pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah,
sehingga mahasiswa dapat menciptakan karya tulis dengan baik tanpa
mengalami kesulitan.
Terkait dengan persepsi mahasiswa mengenai kebutuhan buku ajar
Aintaksis Bahasa Indonesia diperoleh hasil bahwa semua nmahasiswa
menganggap sangat perlu adanya buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia, dapat
dipelajari sendiri kertika dosen berhalangan hadir, mahasiswa dapat
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nmengerjakan soal atau tugas yang terdapat dalam buku ajar tersebut dengan
mudah dan dapat memperdalam materi yang diberikan.
Terkait dengan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dalam
Mata Kuliah Sintaksis, diperoleh hasil bahwa sebagian besar mahasiswa
mendukung dan merasa perlu adanya pendekatan kontekstual karena
mendorong mahasiswa untuk mencari pengetahuan sendiri dan menemukan
sendiri untuk didiskusikan sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik
antarmahasiswa, mahasiswa dengan dosen.
Hasil wawancara dengan mahasiswa di atas diperkuat dengan angket
yang peneliti sebarkan. Angket tersebut untuk mengukur persepsi mahasiswa
terhadap pelaksanaan Mata Kuliah Sintaksis, buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual. Angket yang disebarkan berjumlah
19 angket, sejumlah mahasiswa dalam satu kelas, pada semester III (Gasal
2015-2016), Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Angket
berisi n40 butir pertanyaan, dengan rincian: 15 butir pertanyaan mengenai
pelaksanaan Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, 15 butir pertanyaan
berkaitan dengan pendekatan kontekstual, dan 10 soal mengenai buku ajar
Sintaksis Bahasa Indonesia yang dibutuhkan.
Adapun

hasil

sebaran

angket

persepsi

mahasiswa

terhadap

pelaksanaan Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia, antara lain, sebanyak
mahasiswa 15 mahasiswa menyatakan bahwa Mata Kuliah Sintaksis perlu
diajarkan di Perguruan Tinggi sebagai Mata Kuliah wajib dengan pendekatan
kontekstual, sedangkan empat mahasiswa menyatakan bahwa Mata Kuliah
Sintaksis perlu diajarkan di Perguruan Tinggi sebagai Mata Kuliah wajib
dengan pendekatan konvensional.
Sepuluh mahasiswa menyatakan bahwa materi sintaksis sulit dipelajari
karena mahasiswa tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
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Sementara itu, materi kalimat khusunya dalam sintaksis yang muncul dalam
banyak buku mengembangkan ragam baku yang sudah tertata baik. Bahasa
yang diproduksi oleh kebanyakan mahasiswwa adalah bahasa ragam lisan
untuk komunikasi nonformal. Ragam bahasa lisan untuk komunikasi
nonformal tersebut digunakan pula untuk komunikasi formal, baik lisan
maupun tulis. Bagi penutur asing yang sedang belajar di Indonesia, ragam
bahasa Indonessia baku yang mereka pelajari langsung umumnya langsung
mereka praktikkan dalam tulis menulis sehingga bahasa baku mereka lebih
tertata jika dibandingkan dengan penutur bahasa Indonesia yang tidak
mempraktikkannya secara langsung.
Untuk itu, mahasiswa berharap adanya bukuy ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia untuk memudahkan mendalami materi Sintaksis, terutama untuk
mengerjakan tugas dan belajar secara individu.
b. Hasil Sebaran Angket Persepsi Mahasiswa terhadap Buku Ajar
Sintaksis dengan Pendekatan Kontekstual di Universitas Widya
Dharma (UNWIDHA) Klaten
Mata Kuliah Sintaksis sangat penting diajarkan di Perguruan Tinggi,
seperti tadi dikatakan bahwa mahasiswa tidak terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia yang baku. Sementara itu, materi kalimat khusunya dalam sintaksis
yang muncul dalam banyak buku mengembangkan ragam baku yang sudah
tertata baik. Hal inilah yang dikatakan materi Sintajksis dirasa sangat sulit
pemahamannya.
Mata Kuliah Sintaksis sangat perlu diajarkan di Perguruan Tinggi.
Pasalnya cakupan materi Sintaksis berupa kalimat efektif sangat diperlukan
dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam tugas mahasiswa berupa
tugas akhir atau skripsi.
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Sebanyak 15 mahasiswa dari 17 mahasiswa menyatakan bvahwa
perkuluiahan di Perguruan Tinggi sebaiknya juga dilengkapi dengan buku ajar
Sintaksis Bahasa Indonesia yang mencakup tiga aspek komponen Sintaksis,
Frasa, Klausa, dan Kalimat. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam
memahami materi. Dengan adanya buku ajar, diharapkan akan mnemberikan
kemudahan bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh
untuk pendalaman materi secara mandiri bias mengerjakan tugas-tugas baik
secara individu, maupun kelompok.
Sebanyak 17 mahasiswa menyenangi pembelajaran Sintaksis dengan
pendekatan kontekstual. Mereka nsangat bersemangat dalam nmenerapkan
pendekatan kontekstual tersebut, yakni dengan menerapkan tujuh komponen
yang terdiri: Konstruktivisme; inquiry
c. Hasil Sebaran Angket Persepsi Mahasiswa terhadap Buku Ajar
Sintaksis

dengan

Pendekatan

Kontekstual

di

Universitas

Muhammadiyah Surakarta
Terkait dengan penggunaan buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia, di
Universitas Muhammadiyah Surakarta telah ada buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia yang ditulis oleh dosen pengampu. Sebanyak 32 mahasiswa
memberikan pernyataan bahwa buku ajar yang digunakan selama ini
dianggap belum sempurna dan belum lengkap karena isinya cenderung
berisi materi saja tanpa ada petunjuk bagaimana mempelajarinya dengan
benar.
Hasil sebaran angket persepsi mahasiswa terkait pendekatan
kontekstual diperoleh hasil, sebanyak 30 mahasiswa menyatakan perlu
digunakan dalam pembelajaran Sintaksis dengan pendekatan kontekstual
karena materi Sintaksis sulit dipelajari bagi mahasiswa, sedangkan 3
mahasiswa menyatakan tidak perlu.. Lebih lanjut dikatakan mahasiswa
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bahwa mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
Sementara itu, materi kalimat dalam Sintaksis yang muncul dalam banyak
buku mengembangkan ragam baku yang sudah tertata baik, sedangkan
bahasa yang diproduksi oleh kebanyakan mahasiswa adalah bahasa ragam
lisan untuk komunikasi nonformal. Ragam bahasa lisan untuk komunikasi
nonformal tersebut digunakan pula untuk komunikasi formal, baik lisan
maupun tulis.
Dengan pendekatan kontekstual maka mahasiswa bias mempelajari
Sintaksis membangun pengetahuan sendiri, menemukan pengetahuan
sendiri, lalu bisa berdiskusi untuk membahas materi Sintaksis tersebut.
d. Simpulan Hasil Penelitian tahap Eksplorasi
Berdasarkan hasil temuan pada tahap eksplorasi dapat disimpulkan
bahwa terdapat permasalahan dalam perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia.
Adapun permasalahan tersebut terkait dengan: (1) pentingnya mata kuliah
Sintaksis Bahasa Indonesia diajarkan dengan pendekatan yang sesuai dengan
pemahaman materi secara lebih mudah, tidak hanya ceramah saja; (2)
Pembelajaran Sintaksis tidak hanya bersifat kognitif saja, tetapui juga
memperhatikan ranah psikomotorik, dan afektif; (3) mahasiswa merasa bosan
dengan materi ajar mata kuliah Sintaksis yang hanya membahas kaidahkaidah saja tanpa membahas fungsi kalimat unbtuk berkomunikasi.
Selain permasalahan di atas, perkuliahan kurang menyentuh substansi
materi yang mengisyaratkan bahwa tujuan mata kuliah tersebut adalah agar
mahasiswa dapat menggunakan berbagai ragam bahasa dalam mempelajari
Sintaksis. Dosen lebih cenderung memakai single shot method pada
pengajaran dan mahasiswa tidak diberi kesempatan menerima feedback untuk
meningkatkan kemahiran berbahasa.
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Dalam kegiatan kelompok mahasiswa belum terlihat dapat menjalin
kerja sama yang baik antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang
lain dan mahasiswa dengan dosen. Masih terlihat sejumlah mahasiswa yang
belum berperan aktif dalam kelompok.
Belum tersedianya buku ajar mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia
dengan pendekatan kontekstual juga menjadi salah satu alasan penyusunan
buku ajar ini. Pendekatan kontekstual diperlukan sebagai sarana dalam
memahami materi ajar Sintaksis dengan lebih mudah dan tuidak
membosankan.
Pada

dasarnya

dosen,

mahasiswa,

dan

pengambil

kebijakan

menyepakati bahwa mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia merupakan mata
kuliah yang penting dan perlu diajarkan di perguruan tinbggi dengan
menggunakan pendekatan yang sesuai dengan hakikat fungi bahasa dalam
kurikulum.
Selanjutnya, salah satu cara yang dapat menarik minat mahasiswa
untuk senang pada mata kuliah Sintaksis adalah selain materi yang disajikan
menarik juga karena adanya pendekatan pembelajaran yang menarik bagi
mahasiswa. Artinya, pendekatan yang disuguhkan pun adalah pendekatan
yang inovatif, up to date, dan bervariasi. Selama ini, berdasarkan hasil
wawancara dan sebaran angket persepsi adanya tindakan dalam mata kuliah
Sintaksis Bahasa Indonesia memang diperlukan sebagai suatu bentuk upaya
untuk menggugah semangat dan antusiasme mahasiswa dalam belajar dan
mengikuti perkuliahan.
2. PENGEMBANGAN BUKU AJAR SINTAKSIS
Pengembangan prototipe model menjadi model buku ajar mata kuliah
Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk mahasiswa
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Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta
berlandaskan ada fungi buku ajar itu sendiri. Proses buku ajar harus mampu
mengakomodasi kebutuhan mahasiswa.dengan menambahkan komponen
latihan sebagai aplikasi dari penggunaan teori. Dalam penyusunan buku ajar
yang terpenting adalah tetap berorientasi pada teori, penerapan teori, dan juga
mengindahkan

tekinik-teknik

penerapann

teori

dalam

praktik,

serta

meningkatkan motivasi mahasiswa.
Mengfembangkan dan menyajikan sebuah buku ajar yang baik tentu
saja harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Prosedur tersebut harus
terpenuhi sesuai dengan beberapa teori yang telah dikaji dalam BAB II.
Selain itu, dalam penyusunan buku ajar harus mengakomodasikan analisis
kebutuhan seperti yang teloah dijabarkan ada BAB IV pada tahap eksplorasi.
a. Hasil Pengembangan Prototipe Model berdasarkan FGD (Focus
Group Discusion)
Dalam penyusunan sebuah buku ajar diperlukan suatu tahapan yang
terencana dan sistematis. Deskripsi dari hasil pengembangan prototipe model
buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi seSurakarta berdasarkan Focus Group Discusion (FGD).
Adapun tujuan penyusunan prototipe buku ajar adalah untuk
mengetahui kekurangan atau kelemahan materi dan evaluasi dari buku ajar
tersebut yang kemudian dapat diserpunakan melalui beberapa kali revisi.
1) Desain Satuan Acara Pengajaran (SAP) Mata Kuliah Sintaksis
Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual untuk Mahasiswa
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Di Perguruan Tinggi seSurakarta
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Salah satu acuan materi dalam penyusunan buku ajar adalah silabus.
Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat dirumuskan dalam kerangka
buku. Manfaat silabus terhadap buku ajar diharapkan materi yang tersaji data
membantu pengguna dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi
dasar. Untuk itu, sebelum menyusun buku ajar seyogyanya silabus perlu
didesain untuk mengetahui dan mempertimbangkan aspek kebermanfaatan
dalam mnencapai Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus
dicapai oleh mahasiswa.
a) Standar Kompetensi
Standar kompetensi merupakan rekaman keadaan yang terkait dengan
keterampilan dan pengetahuan serta sikap

yang harus dimiliki oleh

mahasiswa dalam proses perkuluiahan. Dengan dikuasai kompetensi tersebut,
maka mahasiswa akan mampu: (1) mengerjakan suatu tugas akademis; (2)
mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik; (3)
mengetahui apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda
dengan rencana semula; (4) menggunakan kemamuan yang dimilikinya untuk
memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
Berdasarkan hasil Focus Group Discusion (FGD) diperoleh penataan
standar kompetensi

yang harus dicapai mahasiswa untuk mata kuliah

Sintaksis Bahasa Indonesia ditekankan pada kegiatan menulis ilmiah yang
sebenarnya jauh dibutuhkan mahasiswa terkait dengan pemenuhan tugas-tugas
akademik dengan menggunakann kalimat yang efektif.
b) Kompetensi Dasar
Kompetensi

dasar

dapat

dikatakan

sebagai

perpaduan

dari

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam
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sebuah kompetensi dasar terdaat tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi
yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk dapat melaksanakan tugas-tugas
perkuliahan.
Rumusan kompetensi dasar disesuaikan tingkat kebutuhan mahasiswa,
dosen, dan aktualitas keilmuan. Untuk itu, perumusan kompetensi dasar harus
dikaitkan dengan pengalaman belajar langsung mahasiswa yang mengacu
kepada interaksi antara mahasiswa dengan kondisi eksternalnya.
Berdasarkan hasil Focus Group Discusion (FGD) diperoleh penataan
kompetensi dasar yang harus dicapai mahasiswa untuk mata kuliah Sintaksis
Bahasa Indonesia. Ditinjau dari segi perbaikan kualitas mata kuliah Sintaksis
Bahasa Indonesia dan kekinian ilmu pengetahuan, maka dirumuskan
kompetensi dasar sebagai berikut: (1) memahami arti penting pengertian
Sintaksis Bahasa Indonesia dan pentingnya Sintaksis dalam kehidupan seharihari; (2) memahami frasa dalam bahasa Indonesia sebagai bagian atau tataran
yang paling kecil dalam lingkup Sintaksis; (3) memahami arti pentingnya
klausa dalam komunikasi berbahasa; (4) materi kalimat terbagi menjadi dua
bagian besar, yakni memahami kalimat berupa pengertian kalimat, objek
analisis materi kalimat, unsur-unsur kalimat, jenis kalimat, kalimat inti dan
transformasi, kalimat efektif, sertaa kalimat langsung dan tidak langsung; (5)
menganalisis kalimat berdasarkan fungi, kategori, dan peran dalam bahasa
Indonesia.
c) Menyusun Tujuan Pembelajaran
Kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk
memulai ketercapaian hasil pembelajaran dan dijadikan tolok ukur
penguasaan mahasiswa terhadap suatu pokok materi atau mata kuliah
tertentu disebut tujuan pembelajaran. Melalui proses focus Group
Discussion (FGD) dan didasarkan pada analisis kebutuhan, dirumuskan
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tujuan pembelajaran ketercaaian kompetensi dasar mata kuliah Sintaksis
Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi terdiri dari: Pertama, mahasiswa
mampu menjelaskan etimologi sejarah dan erkembangan Sintaksis lalu
mensistesiskan isi sejarah dan perkembangan Sintaksis tersebut.
Kedua, tujuan pembelajaran pada materi frasa adalah mahasiswa
diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian frasa, ciri-ciri frasa, dan
bisa menjelaskan batasan frasa serta perluasannya.
Ketiga, pada materi klausa

mnencaku dua tujuan, yakni (1)

menjelaskan dan menentukan kalimat berklausa; (2) menjelaskan dan
menentukan kalimat tak berklausa.
Keempat, pada materi kalimat, mencakup dua tujuan pembelajaran,
yaitu: (1) menjelaskan pengertian kalimat dan menentukan kalimat tentang
objek analisis materi, unsur-unsur kalimat, jenis kalimat, kalimat inti dan
transformasi, kalimat efektif, dan kalimat langsung dan tak langsung; (2)
menentukan unsur kalimat berupa bentuk kalimat dan intonasi.
Kelima, materi kalimat sangat luas cakupannya, oleh karena itu
materi kalimat tersebut masih terbagi menjadi analisis kalimat
berdasarkan fungsi unsur-unsurnya, kategori unsur-unsurnya, dan peran
unsur-unsurnya.
2) Menyusun

Kerangka

Materi

Mata

Kuliah

Sintaksis

dengan

Pendekatan Kontekstual
Kerangka materi buku ajar bertujuan untuk mempermudah dalam
menyusun materi. Dengan kerangka materi, materi ajar yang akan
disajikan pun menjadi terarah dengan gagasan awal yang ingin
disampaikan penulis. Kerangka buku ajar berfungsi sebagai pengarah isi,
gaya, dan alur penulisan.
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Adapun kerangka dari buku yang menjadi produk dalam penelitian
ini sebagai berikut. Bab I berupa Pendahuluan, Bab II Hakikat Sintaksis,
Bab III Frasa, Bab IV klausa, Bab V Kalimat, dan Bab VI Analisis
Kalimat.
Kerangka dapat berkembang dan berubah sesuai kebutuhan saat
kegiatan menulis materi berlangsung. Dalam menyusun kerangka buku
ajar, kerangka harus disusun secara sistematis agar urutannya juga sesuai
dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Penyusunan kerangka
materi buku ajar dirancang berdasarkan analisis kebutuhan karena materi
yang disajikan sangat mempengaruhi hasil akhir kualitas buku tersebut.
3) Menyusun Materi Ajar Berdasarkan Analisis Kebutuhan
Tahap berikutnya dalam proses penyusunan buku ajar adalah
menyusun materi ajar yang didasarkan pada kerangka materi sesuai dengan
analisis kebutuhan dosen dan mahasiswa. Bagian ini merupakan bagian inti
dari penyusunan buku ajar. Sebagai pembeda dari buku ajar mata kuliah
Sintaksis Bahasa Indonesia dalam penelitian ini dengan buku ajar Sintaksis
pada umumnya adala: (a) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dosen dan
mahasiswa; (b) memuat tiga ranah pembelajar, yaitu: ranah kognitif,
psikomotorik, dan afektif; (c) memuat keterampilan berbahasa untuk
presentasi karya ilmiah dengan menggunakan kalimat efektif; (d) memuat
pembelajaran kontekstual untuk mengajak mahasiswa berperan aktif dalam
berkelompok; (e) disesuaikan dengan hakikat fungsi bahasa untuk
berkomunikasi.
Dalam prototipe buku ajar mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia
dengan pendekatan kontekstual terdapat 6 Bab dengan penentuan materi
disesuaikan dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa terkait dengan kebutuhan
materi ajar mata kuliah Sintaksis di perguruan tinggi.
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4) Menentukan Evaluasi
Evaluasi menjadi penting dalam proses penyusunan buku ajar, karena
evaluasi

merupakan

bentuk

identifikasi

terhadap

tercapainya

suatu

kompetensi. Evaluasi dalam penelitian ini berupa penugasan dan latihan soal,
serta temuan-temuan yang dipresentasikan. Adapun esensi dari tugas pada
kegiatan eksplorasi adalah mengajak mahasiswa untuk mengonstruksi
pengetahuan awal mereka mengenai materi yang dipelajari. Berikutnya pada
kegiatan belajar bersama adalah memberikan kejelasan materi yang telah
mereka temukan sendiri lalu hasilnya dipresentasikan.
5) Menyunting Naskah Buku Ajar Mata Kuliah Sintaksis dengan
Pendekatan Kontekstual
Proses penyuntingan buku ajar mata kuliah Sintasksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual tidak lepas dari penyuntingan
naskah. Aspek-aspek yang digunakan dalam kegiatan penyuntingan terhadap
naskah buku ajar mata kuliah Sintaksis yang digunakan, mencakup (a)
kelayakan isi bahan ajar; (b) kebahasaan bahan ajar; (c) dan penyajian bahan
ajar.
Instrumen kelayakan buku ajar Sintaksis diisi oleh 19 mahasiswa yang
hadir pada seminar pengembangan buku ajar. Responden terdiri dari
mahasiswa, dosen, Ketua progdi, sekretaris progdi, dan pakar Sintaksis.
Berdasarkan hasil uji kelayakan isi/materi buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual diperoleh hasil kategorinya sebesar
78%. Dengan demikian hasil uji kelayakan isi/materi buku ajar tersebut
digolongkan baik.
Uji kelayakan buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan
pendekatan kontekstual tentang komponen kebahasaan hasil kategorinya 73%.
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Dengan demikian, hasil uji kelayakan komponen kebahasaan buku ajar
terse4but dapaqt digoloingkan baik atau layak.
Uji kelayakan buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia tentang komponen
penyajian materi hasilnya diperoleh hasil kategorinya sebesar 77%. Dengan
demikian, hasil uji kelayakan penyajian materi buku ajar tersebut digolongkan
baik.
b. Hasil Pengembangan Prototipe Model Berdasarkan Penilaian Pakar
Expert Judgement)
Hasil pengembangan prototipe model menjadi model buku ajar
Sintaksis dengan pendekatan kontekstual di Perguruan Tinggi se-Surakarta
dilakukan dengan konsultasi untuk validasi ahli dan Revisi Produk atau
disebut expert judgement. Konsultasi kepada ahli terhadap produk yang
tengah diujicobakan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan komentar dan
saran ahli, sampai mendapat persetujuan, sehingga prototipe yang masih
berupa model awal ini menjadi model buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia
dengan pendekatan kontekstual untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta.
Validasi ahli terhadap produk ini diperoleh dari guru besar pengajaran
Sintaksis Bahasa Indonesia, yaitu Prof. Dr. Sumarlam, M.S. dari Universitas
Sebelas Maret Surakarta dan guru besar bidang Sintaksis Bahasa Indonesia
dan ahli dalam bidang penerbitan buku ajar, yaitu Priof. Dr. Markhamah, M.
Hum. dari Universias Muhammadiyah Surakarta. Saran dan masukan ahli
digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terdapat di dalam
produk silabus, SAP, dan evaluasi yang telah diujicobakan. Hal ini dilakukan
untuk memperoleh kelayakan produk apabila dimple-mentasikan dalam skala
luas.
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Dari kedua ahli tersebut silabus, SAP, dan evaluasi buku ajar Sintaksis
Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual telah ditanggapi, diberi
saran perbaikan, dan revisi. Berdasarkan saran ahli pula, maka komponen
silabus disusun dengan format standar kompetensi, kompetensi dasar, materi
pokok, indikator, alokasi waktu, teknik penilaian, media, dan sumber bahan
pembelajaran. Masih berdasarkan saran ahli, model buku ajar yang
dikembangkan dalam penelitian harus ada petunjuk praktis penggunaan buku.
Berikut hasil penilaian pakar Prof. Dr. Sumarlam, M.S.terhadap buku
teks Sintakasis Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual:
”Buku yang menonjolkan ragam tertentu menimbulkan jkesa bagi
mnahasiswa/pembaca, yakni mereka akan mengira bahwa ragam yang
dicontohkan merupakan ragam yang “boleh”hidup dalam mnasyarakat.
Ragam itulah yang dimunculkan dalam berbagai situasi. Dengan contohcontoh yang dapat mewakili ragam yang berkembang pembaca akan mampu
menyimpulkan karakteristik bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia ternyata
tidak hanya mengembangkian satu ragam bahasa saja.”
Pakar berikutnya adalah Prof. Dr. Markhamah, M.Hum. menyampaikan hasil penilaian terhadap buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan
pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Pendidikan bahasa dan Sastra
Indonesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta.
”Dalam menyusun materi ajar pada bagian BAB Kalimat sebaiknya
dipecah menjadi dua BAB. Sebagai buku yang ditulis untuk meningkatka
pemahaman utuh kepada mahasiswa, semestinya contoh-contoh yang
dimunculkan dalam buku tersebut dilengkapi konteks yang melingkupinya.
Konteks kalimat yang melingkupinya dapat bverupa dialog atau wacana.
Dalam konteks itulah akan diidentifikasi para pelibat tutur, media yang
digunakan, tujuan atau lainnya. Konsekuensinya adalah jumlah halaman pada
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BAB Kalimat yang disusun dapat lebih tebal, Untuk itu, pengembangan buku
ajar Sintaksis dengan pendekatan kontekstual sangat diperlukan.”
c. Hasil Pengembangan Prototipe Model Berdasarkan Uji Coba Terbatas di
Perguruan Tinggi
Hasil pengembangan dan perbaikan model berdasarkan uji coba
terbatas ini digunakan untuk melakukan uji coba primer dalam skala kecil.
Hal ini dilakukan untuk mengujicobakan produk awal atau prototype model.
Uji coba terbatas dalam skala kecil ini dipilih, karena penelitian ini
melibatkan dosen pengampu Mata Kuliah Sintaksis di Perguruan Tinggi.
Pelaksanaan uji coba terbatas dipilih juga mempertimbangkan salah satu
syarat pelaksanaan proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk
yang bertipe prosedural. Dalam uji coba ini, yang dituju adalah memperoleh
data tentang prosedur efektif tentang pendekatan kontekstual.

1) Uji Coba Terbatas Tahap I
Uji coba terbatas prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia
dengan pendekatan kontekstual berlangsung secara bertahap. Uji coba terbatas
dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun
Nusantara Sukoharjo sesuai dengan waktu yang tersedia, uji coba terbatas
meliputi lima bab. (Bab II, III, IV, V), sedangkan Bab I berupa pendahuluan.
Kegiatan uji coba terbatas pengembangan buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual untuk Mahasiswa Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indnesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta dilaksanakan di
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ruang kuliah 4 Lantai I Gedung B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Uji coba terbatas dilaksanakan selama
lima kali pertemuan (7 Mei, 10 Mei, 17 Mei, 24 Mei, 30 Mei 2016) untuk
sejumlah kompetensi dasar. Pemilihan kompetensi dasar yang diujicobakan
secara terbatas tersebut terutama didasarkan pada hasil pencermatan dan
penilaian dosen Sintaksis atas prototipe buku yang ada. Uji coba terbatas
dibantu oleh dosen Sintaksis semester VI (berjumlah 38 mahasiswa), yakni
Drs. Suparmin, M. Hum. Sementara itu, pencermatan mengenai kekurangan
prototipe buku dilakukan oleh Drs. Sukarno, M. Hum., Sekretaris Program
Studi

Pendidikan Bahasa

dan Sastra

Indonesia. Berikut

ini

akan

dideskripsikan pelaksanaan beserta hasilnya di tiap-tiap uji coba terbatas.
Tindakan yang dilakukan pada uji coba terbatas tahap I mencakupi: (1)
menerapkan prototipe buku ajar Sintaksis yang telah direvisi sesuai dengan
masukan pakar; (2) mengevaluasi hasil penerapan prototipe; (3) memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang ada selama penerapan; (4) menerapkan kembali
prototipe yang telah diperbaiki.Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mengembangkan prototipe buku ajar yang difokuskan pada penerapan buku
ajar yang dikembangkan tersebut.
Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada uji coba terbatas
pertama pada Bab II adalah mahasiswa mampu: (1) menjelaskan Etimologi
sejarah dan perkembangan Sintaksis; (2) menjelaskan pengertian Sintaksis
dan pentingnya Sintaksis dalam kehidupan berbahasa; dan (3) menerapkan
alat-alat Sintaksis.
Secara keseluruhan, uraian materi yang tertuang di dalam setiap
subbab tentang hakikat Sintaksis sudah sesuai dengan substansi yang ada di
dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini dapat dibuktikan dari
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materi-materi yang dkembangkan pada saubbab 1 sampai dengan subbab 5.
Sebagai contoh pada subbab 1 dan 2, terdapat materi sejarah perkembangan
Sintaksis atau etimologi dan pengertian Sintaksis, materi tersebut sesuai
dengan komponen konstrutivisme, inqury, bertanya, belajar bersama (learning
Community). Hal ini terlihat dalam waktu mulai pembelajaran, yakni “kalian
harus banyak membaca dan menemukan berbagai sumber pengertian
Sintaksis”. Dilanjutkan dengan mendiskusikan hasil temuannya dan
mensintesiskan dengan kelompok diskusi. Penerapan seperti itu, sudah
menerapkan Learning Community atau komunitras belajar. Tentu saja dalam
berdiskusi juga terjadi saling bertanya, sehingga hal ini sebagai perwujudan
komponen bertanya atau questioning.
Materi yang tersaji pada prototipe subbab dalam hakikat Sintaksis
telah memiliki kelebihan, yakni telah disajikan berbagai komponen
kontekstual beserta implementasinya, sehingga mempermudah mahasiswa
dalam memahami pengertian, pentingnya sintaksis dalam kehidupan
berbahasa, dan alat-alat Sintaksis yang membentuk konstruksi Sintaksis.
Adapun kelemahannya berdasarkan data dari observasi dalam diskusi
terkait dengan komponen bertanya atau questioning justru mahasiswa tidak
banyak bertanya, padahal tujuannya untuk mengembangkan kemampuan
bertanya. Berdasarkan data yang diamati peneliti dalam observasi adalah
terdapat hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu (1)
mahasiswa tidak terlatih dalam mengajukan pertanytaan atau berbicara di
hadapan teman-teman; (2) kurangnya minat dan motivasi belajar mahasiswa
dalam hal kemampuan berbicara sehingga terasa kaku dan takut.
Dalam proses penerapan buku ajar untuk mencari pengertian sintaksis
mahasiswa kurang tertarik dan terlihat merasa bosan. padahal tujuan dari buku
ini untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berdiskusi. Hal ini
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rupanya disebabkan dosen banyak memberikan motivasi dan pujian kepada
mahasiswa yang lemah. Hasilnya memang menggembirakan mahasiswa yang
lemah cukup aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, motivasi dan
pujian yang diberikan kepada mahasiswa yang lemah tadi menimbulkan
masalah baru bagi anak yang cerdas menjadi bosan karena dosen banyak
melayani mahasiswa yang lemah, sehingga pembelajaran sangat lamban.
Masih ada beberapa materi yang kurang sesuai dengan konsep dan
teori dalam bidang ilmu bahasa. Kekurangakuratan ini ditunjukkan oleh
contoh penggunaan tanda baca yang kurang tepat, seperti tanda titik dua (:)
pada halaman kata pengantar, seharusnya tanpa titik dua karena sudah
menggunakan kurung. Pada bab 1 halaman 3 kata”Sintaksis” di tengah
kalimat tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Terdapat juga kesalahan
ketik penggunaan huruf miring pada peta konsep halaman 5 dan pengetikkan
pada kata merrupakan (huruf r dobel) dan kata sosial. Menurut pakar Prof.
Dr. Sumarlam, M.S., terdapat kesalahan konstruksi kalimat (27b) Adik
mengambilkan buku ibu seharusnya Adik mengambilkan ibu buku.
Pada halaman 25, 26, 27 dan 30 ditemukan penjelasan materi tentang
urutan kata dan kata tugas yang kurang akurat. Di sana, tidak ada penjelasan
yang memungkinkan mahasiswa memahami konsep kedua alat Sintaksis itu.
Selain itu, contoh yang disajikan pun tampak kurang jelas untuk bisa
dipahami oleh mahasiswa.
Pelatihan yang dikembangkan di dalam buku Sintaksis dengan
pendekatan kontekstual menunjukkan keruntutan dalam penyajian yang
terstruktur dengan baik. Materi-materi pelatihan selalu diawali dari hal-hal
yang mudah, sederhana, dan konkret menuju yang sulit,kompleks, dan
abstrak.
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Kelayakan

bahasa,

kesesuaian

dengan

tingkat

perkembangan

mahasiswa sudah sesuai. Bahasa yang digunakan dalam buku Sintaksis
dengan pendekatan kontekstual sudah menunjukkan kesesuaian dengan
tingkat perkembangan peserta didik, baik secara intelektual maupun secara
emosional. Hal ini tercermin dari pemakaian bahasa yang sederhana,
pemilihan diksi yang tepat, serta susunan kalimat yang pendek sehingga
mampu dipahami secara mudah oleh mahasiswa.
Pada halaman 25, 26, 27 dan 30 ditemukan pula penjelasan materi
tentang urutan kata dan kata tugas yang kurang akurat. Di sana, tidak ada
penjelasan yang memungkinkan mahasiswa memahami konsep kedua alat
sintaksis tersebut. Selain itu, contoh yang disajikan pun tampak kurang jelas
untuk

bisa

dipahami

oleh mahasiswa,

sehingga

mahasiswa

dalam

mengerjakan soal-soal latihan tersebut banyak terjadi kesalahan. Materi pada
subbab alat-alat Sintaksis, yang berupa urutan kata, bentuk kata, kata tugas,
dan intonasi kurang kontekstual maka perlu diperbaiki.
Materi-materi yang disajikan dalam buku sintaksis dengan pendekatan
kontekstual telah disusun dengan mempertimbangkan keterpusatan kepada
mahasiswa. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang disediakan membuka ruang
bagi mahasiswa untuk menggali dan menemukan informasi yang terkandung
di dalam materi pembelajaran. Tugas-tugas tidak saja menuntut mahasiswa
memiliki kemandirian, tetapi juga mengajak mahasiswa untuk aktif dalam
menyelesaikan tugas secara berkelomkpok. Bahkan, penyusunan tugas
berkelompok ini menjadi salah satu tahapan dalam kegiatan pembelajaran
yang selalu dijumpai dalam setiap subbab. Dengan demikian, mahasiswa
menjadi terbiasa bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
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Tugas dosen dengan demikian menjadi fasilitator yang berperan
nenjembatani

dan

mengarahkan

mahasiswa

untuk

mencapai

tujuan

pembelajaran yang diinginkan. Dari sini dapat dikatakan bahwa buku
Sintaksis dengan pendekatan kontekstual telah memenuhi persyaratan sebagai
buku yang menyajikan materi dengan mengedepankan keterpusatan kegiatan
pembelajaran pada mahasiswa.
Setelah diperbaiki berdasarkan temuan-temuan lapangan hasil
observasi dan evaluasi pelaksanaan implementasinya, prototipe yang sudah
diperbaiki diujicobakan lagi, melalui latihan-latihan soal dengan opendekatan
kontekstual yang telah diperluas cakupannya. Dalam hal ini pengamatan
bukan hanya difokuskan

pada pemahaman materi, melainkan juga pada

kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan ketujuh komponen pendekatan
kontekstual.

2) Uji Coba Terbatas Tahap II
Uji coba terbatas tahap II dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Mei 2016.
Pada pukul 11.00 - 12.40 WIB, di ruang kuliah 4 lantai 1. Materi yang
disampaikan oleh dosen pada pertemuan tersebut adalah Frasa.
Uji coba terbatas II dilaksanakan untuk kompetensi dasar memahami
frasa. Tujuan pembelajatan yang hendak dicapai adalah mahasiswa mampu:
(1) mengidentifikasi frasa dan ciri-cirinya; (2) membedakan frasa, kata
majemuk, dan idiom; (3) menerapkan pola frasa; (4) membedakan frasa
endosentrik dan eksosentrik
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Uraian materi frasa yang tertuang di dalam setiap subbab pada bab III
sudah sesuai substansi yang ada dalam tujuan pembelajaran. Hal ini dapat
dibuktikan dari materi-materi yang dikembangkan pada pengertian frasa dan
ciri-ciri frasa sampai dengan subbab macam-macam frasa. Sebagai contoh
pada halaman 38, terdapat materi mengenali dan memahami frasa. Materi
tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi pengertian
dan ciri-ciri frasa.
Isi prototipe buku ini telah memiliki sejumlah kelebihan yang antara
lain: (1) materinya sederhana; (2) disajikan contoh-contoh model mencari inti
frasa (berpola D artinya Diterangkan); (3) terdapat tugas-tugas dan latihanlatihan. Kekurangan yang ada dalam materi ini adalah contoh-contoh frasa
yang digunakan kurang kontekstual. Mahasiswa masih kebingungan banyak
data kebahasaan kreatif yang menggelitik yang belum terpecahkan, seperti
Martha “jamu” Tilaar, Desi “Si Tenda Biru” Ratna Sari. Apakah konstituen
tersebut sebagai frasa atau bukan? Pemanfaatan konteksnya heterogen
ditemukan data yang spesifik, seperti contoh atau model yang mulai marak di
koran dan. Jika contoh-contoh dalam buku sintaksis masih berkutat pada
contoh-contoh yang kurang kontekstual atau tidak menunjukkan kekinian
maka data tersebut akan terlewatkan dan bagi mahasiswa tetap akan menjadi
persoalan yang tidak terpecahkan, padahal dalam praktik berbahasa data itu
secara alamiah digunakan oleh penutur bahasa Indonesia.
Untuk menguji data kebahasaan kreatif yang menggelitik, seperti
Martha “jamu” Tilaar, Desi “Si Tenda Biru” Ratna Sari. Apakah konstituen
tersebut sebagai frasa atau bukan? diperlukan pemahaman tentang ciri-ciri
frasa .Ciri utama frasa dapat ditemukan pada materi halaman 37-38. Untuk
mengetahui sebuah kelompok kata itu frasa atau bukan perlu dirakit dulu
menjadi kalimat. Mengapa perlu dirakit dalam kalimat? Karena salah satu
pengertian frasa adalah kelompok kata yang tidak melampaui batas fungsi
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sintaksis. Tidak melampaui batas fungsi Sintaksis. Itu artinya bahwa frasa itu
hanya menduduki satu fungsi saja. Artinya frasa itu menduduki satu fungsi
subjek saja, atau menduduki fungsi predikat saja, atau menduduki fungsi
objek saja, atau menduduki fungsi pelengkap, atau menduduki fungsi
keterangan saja. Kelemahan buku ini terletak pada materi dalam menguji data
apakah sebagai frasa atau bukan perlu diperbanyak berupa latihan-latihan.
Model atau contoh-contoh yang dikemukakan untuk mencari inti frasa atau
mencari pola D/Diterangkan sudah tampa menggunakan pendekatan
kontekstual dengan komponen pemodelan. Namun demiian disarankan dalam
latihan, contoh-contoh latihan harus memperhatian dari sisi makna ata,
sehingga tida hanya bentu saja tetapi sekaligus menyangkut makna kata,
seperti contoh halaman 35 dalam membagi frasa kacama baruku terbagi
mnenjadi kacamata baru dan –ku. Hal itu artinya kacamata baru dan litika –
ku. Adapun arti klitika adalah bentuk ringkas dari kata –ku, kepanjangan dari
kata aku.
Isi prototipe subbab dari Bab III membedakan frasa endosentrik dan
eksosentrik, hasil yang diharapan mahasiswa dapat dengan mudah
membedakan kedua jenis frasa tersebut. Frasa yang mempunyai distribusi
yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari
unsurnya, disebut frasa endosentrik; dan frasa yang tidak demikian,
maksudnya tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya,
disebut frasa eksosentrik Namun demikian, pada pembahasan frasa eksosentri
dan endosentrik ini komponen kontekstualnya urang Nampak jelas maa perlu
dilengkapi komponen-komponen kontekstualnya.
3) Uji Coba Terbatas Tahap III
Uji coba terbatas ketiga dilaksanakan untuk kompetensi dasar hakikat
klausa. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah mahasiswa mampu
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(1) menjelaskan dan menentukan kalimat berklausa; (2) menerapkan jenis
klausa berdasarkan potensi menjadi kalimat; (3) menjelaskan jenis klausa
berdasarkan kategori predikatnya.
Ditinjau dari segi materi ajar prototipe buku ajar Sintaksis dengan
pendekatan kontekstual pada materi klausa terdapat beberapa kelebihan dan
kelemahan. Dari segi kelebihan (1) materi ajar pada bab klausa sederhana dan
mudah dipahami; (2) disajikan contoh atau model untuk menguji klausa atau
frasa, sehingga mahasiswa dapat membedakan konsrtuksi sebagai klausa atau
frasa. Perbaikan dari segi materi dalam prototipe buku ajar sintaksis pada
materi klausa adalah latihan-latihan perlu diperbanyak sehingga mahasiswa
lebih terlatih. Adapun tagihan dalam materi klausa tersebut adalah
menganalisis kalimat-kalimat dalam Judul suatu karangan yang merupakan
kalimat yang berklausa (lihat halaman 52).
Pembelajaran dengan menggunakan buku ajar Sintaksis pada materi
klausa dapat meningkatkan pemahaman tentang perbedaan antara klausa
dengan frasa. Selain uraian yang mendalam, mareri sajian juga dilengkapi
dengan latihan-latihan dan tugas-tugas. Latihan dan tugas pada buku, seperti
pada halaman 47, 49, 50, 51, 52. 53, dan 58. Latihan dan tugas-tugas
dimaksud adalah untuk memperkaya pemahaman mahasiswa.
Kelebihan yang lain dari segi bahasa adalah bahasanya lebih mudah,
sehingga dapat dipahami isinya walaupun belajar sendiri tanpa penjelasan
dosen atau orang lain. Mudah dipahami karena setiap uraian diikuti contohcontoh yang konkret, aktual, dan kontekstual.
Materi pembelajaran yang tersaji dalam prototipe buku ajar Sintaksis
dengan Pendekatan Kontekstual adalah: (1) perbedaan kalimat berklausa dan
kalimat tak berklausa; (2) perbedaan klausa bebas dan klausa terikat; (3)
menjelaskan jenis klausa berdasarkan kategori predikatnya.
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Cara penyampaian materi, sebagaimana kebanyakan buku-buku teks
lainnya sangat terbatas, yakni setelah menjelaskan konsep, butir atau materi
tertentu, lalu diikuti dengan mengetengahkan sejumlah contoh. Yang
membedakan dengan buku lain, di dalam buku ini sudah mulai diterapkan
materi dengan cara mahasiswa disuruh mencari sendiri pengertian-pengertian
klausa dari sumber yang dirtemukan sendiri dan mahasiswa mengkonstruk
penemuan–penemuan yang telah didapatkan.
Media pembelajaran yang berupa peta konsep berfungsi sebagai sarana
untuk memperjelas bahan/materi yang disampaikan. Materi pada peta konsep
tersebut mulai dari yang sederhana sampai kepada yang paling rumit. Dalam
buku tersebut sudah ada tugas-tugas, pelatihan, atau pertanyaan yang harus
dikerjakan mahasiswa dalam pembelajaran setelah membaca bagian demi
bagian atau subbab demi subbab. Ini berarti penilaian terhadap hasil belajar
mahasiswa sudah berlangsung dengan berupa Authentic Assesment. Evaluasi
dalam buku ajar Sintaksis dengan pendekatan kontekstual pada materi kilausa
cukup bervariasi. Evaluasi ini tidak semata-mata untuk mengukur prestasi
belajar mahasiswa,tetapi juga sebagai metode pengajaran, tugas yang harus
dikerjakan untuk memantapkan pengertian atau keterampilan berbahasa.
Inilah yang membedakan dengan buku-buku lainnya.
Dari segi bahasa, buku ajar dengan pendekatan kontekstual ini
lumayan baik dan mudah untuk dimengerti/komunikatif. Dituis dalam
kalimat-kalimat yang teratur rapi, pemakaian tanda baca tepat, ragam bahasa
yang cocok bagi mahasiswa dan secara keseluruhan buku itu sangat
komunikatif sesuai dengan hakikat fungsi bahasa dalam berkomunikasi.
Dari sisi pendekatan, buku tersebut memberikan sesuatu yang baru
dalam analisis kebahasaan. Dikatakan memberikan sesuatu yang baru karena
analisis materinya menggunakan tujuh komponen pendekatan kontekstual.,
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yakni konstruktivisme, inquiry, learning community, bertanya, pemodelan,
authentic assessment, dan refleksi. Salah satu yang tampak menonjol dalam
materi klausa ini adalah pemodelan.
Pemodelan kontekstual menekankan arti penting pendemostrasian
terhadap hal yang dipelajari peserta didik. Pemodelan memusatkan arti
penting,

melalui

pemodelan

mahasiswa

dapat

meniru

hal

yang

dicontohkan,bias dilihat halaman 48.
4) Uji Coba Terbatas Tahap IV
Uji coba terbatas IV dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Mei 2016. Pada
pukul 11.00 - 12.40 WIB, di ruang kuliah 4 lantai 1. Setelah mengikuti
pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian
kalimat, yakni satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan/tulisan berupa pikiran
lengkap. Materi yang disampaikan oleh dosen pada pertemuan tersebut adalah
kalimat.
Uji coba terbatas IV dilaksanakan pada bab V dengan membahas: (1)
pengertian kalimat; (2) objek analisis materi kalimat bahasa Indonesia; (3)
unsur-unsur kalimat; (4) jenis kalimat; (5) kalimat inti dan transformasi.
Adapun kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan sebelumnya pada uji
terbatas III yang meliputi implementasi, evaluasi, dan perbaikan.
Pada materi pengertian kalimat metode pembelajaran yang digunakan
adalah metode diskusi kelompok. Adapun prosedur pelaksanaan dari diskusi
kelompok adalah dosen meminta mahasiswa untuk bergabung dengan
kelompok pada pertemuan sebelumnya. Dosen menugasi mahasiswa untuk
mengidentifikasi pengertian kalimat dari berbagai sumber yang dipilih
mahasiswa sendiri. Lalu didiskusikan dan disisntesiskan dengan kelompok
diskusi kalian.
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Pada materi memahami pengertian kalimat metode pembelajaran yang
digunakan adalah metode diskusi kelompok. Prosedur pelaksanaan dari
diskusi kelompok adalah (1) dosen membentuk kelompok lima orang, masingmasing kelompok ditugasi untuk mengkaji mengenai pengertian kalimat dari
berbagai sumber dan (2) dosen menjelaskan proses pelaksanaan diskusi.
Dari segi materi ajar dalam prototipe Buku Ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual, tersdapat beberapa kelebihan dan
kelemahan. Dari segi kelebihan, materi ajar dalam Bab V dengan materi
pengertian kalimat adalah (1) materi sederhana dan mudah dipahami dan (2)
pemahaman materi sudah menggunakan komponen kontekstual. Secara
keseluruhan, uraian materi yang tertuang di dalam setiap subbab tentang
hakikat kalimat sudah sesuai dengan substansi yang ada di dalam tujuan
pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini dapat dibuktikan dari materi-materi
yang dkembangkan pada saubbab 1 pengertian kalimat,, materi tersebut sesuai
dengan komponen konstrutivisme, inqury, bertanya, belajar bersama (learning
Community). Hal ini terlihat dalam contoh pada waktu mulai pembelajaran,
yakni kalian harus banyak membaca dan menemukan berbagai sumber
pengertian kalimat. Dilanjutkan dengan mendiskusikan hasil temuannya dan
mensintesiskan dengan kelompok diskusi. Penerapan seperti itu, sudah
menerapkan Learning Community atau komunitras belajar. Tentu saja dalam
berdiskusi juga terjadi saling bertanya, sehingga hal ini sebagai perwujudan
komponen bertanya atau questioning.
Materi yang tersaji pada prototipe subbab dalam hakikat kalimat telah
memiliki kelebihan, yakni telah disajikan berbagai komponen kontekstual
beserta

implementasinya,

sehingga

mempermudah

mahasiswa

memahami pengertian, pentingnya kalimat dalam kehidupan berbahasa,.

dalam
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Adapun kelemahannya berdasarkan data dari observasi dalam diskusi
terkait dengan komponen bertanya atau questioning justru mahasiswa tidak
banyak bertanya, padahal tujuannya untuk mengembangkan kemampuan
bertanya. Berdasarkan data yang diamati peneliti dalam observasi adalah
terdapat hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu (1)
mahasiswa tidak terlatih dalam
mengajukan pertanytaan atau berbicara di hadapan teman-teman; (2)
kurangnya minat dan motivasi belajar mahasiswa dalam hal kemampuan
berbicara sehingga terasa kaku dan takut. Dalam proses pembelajaran terlihat
juga mahasiswa kurang tertarik dan terlihat merasa bosan. padahal tujuan
pembelajaran ini untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berdiskusi.
Hal ini rupanya disebabkan dosen banyak memberikan motivasi dan pujian
kepada mahasiswa yang lemah. Hasilnya memang menggembirakan
mahasiswa yang lemah cukup aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi,
motivasi dan pujian yang diberikan kepada mahasiswa yang lemah tadi
menimbulkan masalah baru bagi anak yang cerdas menjadi bosan karena
dosen banyak melayani mahasiswa yang lemah, sehingga pembelajaran sangat
lamban.
Sementara itu, pencermatan mengenai kekurangan prototipe buku juga
dilakukan oleh Prof. Dr. Markhamah, M. Hum., Beliau adalah Pakar buku ajar
Sintaksis yang sekaligus dosen Sintaksis bahasa Indonesia. Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Dikatakan oleh Markhamah bahwa Pembagian
materi dalam bab kurang tepat dalam mengorganisasikan materi kalimat
bahasa Indonesia. Untuk itu, perlu ada perubahan atau perbaikan.
Pelatihan yang dikembangkan di dalam buku Sintaksis dengan
pendekatan kontekstual menunjukkan keruntutan dalam penyajian yang
terstruktur dengan baik. Materi-materi pelatihan selalu diawali dari hal-hal
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yang mudah, sederhana, dan konkret menuju yang sulit,kompleks, dan
abstrak.
Kelayakan

bahasa,

kesesuaian

dengan

tingkat

perkembangan

mahasiswa sudah sesuai. Bahasa yang digunakan dalam materi kalimat pada
buku Sintaksis dengan pendekatan kontekstual

sudah menunjukkan

kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik secara intelektual
maupun secara emosional. Hal ini tercermin dari pemakaian bahasa yang
sederhana, pemilihan diksi yang tepat, serta susunan kalimat yang pendek
sehingga mampu dipahami secara mudah oleh mahasiswa.
Materi-materi yang disajikan dalam buku sintaksis dengan pendekatan
kontekstual pada materi kalimat telah disusun dengan mempertimbangkan
keterpusatan kepada mahasiswa. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang
disediakan membuka ruang bagi mahasiswa untuk menggali dan menemukan
informasi yang terkandung di dalam materi pembelajaran. Tugas-tugas tidak
saja menuntut mahasiswa memiliki kemandirian, tetapi juga mengajak
mahasiswa untuk aktif dalam menyelesaikan tugas secara berkelomkpok.
Bahkan, penyusunan tugas berkelompok ini menjadi salah satu tahapan dalam
kegiatan pembelajaran yang selalu dijumpai dalam setiap subbab. Dengan
demikian, mahasiswa menjadi terbiasa bekerja sama menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Tugas dosen dengan demikian menjadi fasilitator yang berperan
menjembatani

dan mengarahkan mahasiswa

untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diinginkan. Dari sini dapat dikatakan bahwa buku
Sintaksis dengan pendekatan kontekstual pada materi kalimat yang tertuang
pada Bab V telah memenuhi persyaratan sebagai buku yang menyajikan
materi dengan mengedepankan keterpusatan kegiatan pembelajaran pada
mahasiswa.
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5) Uji Coba Terbatas Tahap V
Dilaksanakan pada hari Senin, 30 Mei 2016. Pada pukul 11.00 - 12.40
WIB, di ruang kuliah 4 lantai 1. Materi yang disampaikan oleh dosen pada
pertemuan tersebut masih melanjutkan materi pada bab V, yakni pembahasan
kalimat inti dan transformasi, lalu dilanjutkan pada bab VI tentang analisis
kalimat.
Tindakan yang dilakukan pada uji coba terbatas ini mencakupi (1)
menerapkan prototipe buku ajar Sintaksis dengan pendekatan kontekstual
yang telah direvisi sampai dengan masukan pakar; (2) mengevaluasi hasil
penerapan prototype; (3) memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada
selama penerapan atau penggunaan prototipe, da (4) menerapkan kembali
prototipe yang telah diperbaiki. Demikian seterusnya pelaksanaan uji coba
terbatas tersebut. Uji coba terbatas ini dilaksanakan untuk kompetensi dasar
menerapkan pengertian kalimat, Objek analisis materi kalimat bahasa
Indonesia, Unsur-unsur kalimat (Unsur segmental dan unsur suprasegmental,
Jenis-jenis kalimat (berdasarkan bentuk, kelengkapan unsure), Kalimat inti
dan kalimat transformasi, kalimat efektif, kalimat langsung dan dilanjutkan
dengan pembahasan analisis kalimat berdasarkan fungsi, kategori, dan peran.
Materi pembelajaran yang tersaji dalam prototipe buku ajar Sintaksis
dengan Pendekatan Kontekstual adalah (1) perbedaan kalimat inti dan kalimat
transformasi; (2) perbedaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung: (3)
praktik menulis makalah dengan menggunakan kalimat efektif; (4)
menganalisis kalimat berdasarkan fungi, kategori, dan peran.
Hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah (1) mahasiswa
mampu mengidentifikasi perbedaan kalimat inti dan kalimat tranformasi; (2)
mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan kalimat langsung dan tak
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langsung; (3) mahasiswa mampu menulis makalah dengan kalimat efektif; (4)
mahasiswa mampu menganaluisis kalimat berdasarkan fungi, kategori, peran.
Materi yang tersaji pada prototipe buku ini menurut pakar Sintaksis
Prof. Dr. Sumarlam, M.S., telah memiliki kelebihan, yakni secara umum
komponen kontekstual sudah tercermin pada buku tersebut, Khusus pada
komponen

refleksi

perlu

ditambah/dilengkapi

dengan

rangkuman

pembelajara.telah disajikan contoh-contoh kalimat inti dan transformasi,
kalimat langsung dan tidak langsung, dan penerapan kalimat efektif dalam
bahasa Indonesia.
Adapun kelemahannya adalah tidak dituliskannya daftar isi pada buku
tersebut cukup menyulitkan pembaca dsalam mengontrol konsistensi
sistematika subbab pada setiap bab dari buku tersebut. Penulis buku perlu
lebih berhati-hati dan jeli dalam menulis. Masih terdapat kesalahan tulis atau
ejaan, kesalahan ketik, kelebihan huruf, halaman yang hilang, kerapian tabel,
dan hal-hal teknis lainnya yang tidak perlu terjadi pada buku tersebut.
Disarankan juga oleh pakar bahwa penulis harus cermat dalam
menganalisis fungsi kalimat terutama kalimat yang predikatnya verba
bervalensi dua, seperti mengambilkan, membacakan, demikian juga dalam
menganalisis kalimat pasif, serta cermat pula dalam mengidentifikasi aspek
kategori pengisi unsur kalimat.
a. Permasalahan yang Muncul dalam Pelaksanaan Uji Coba Terbatas
Pelaksanaan uji coba terbatas terhadap buku ajar Sintraksis dengan
pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta telah dilaksanakan ditemukan
beberapa permasalahan antara lain.
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1) Adanya ketidaksiapan dalam perubahan pendekatan dalam pembelajaran
Sintaksis dari tradisional (teacher-centredness) ke mahasiswa (leanercentredness). Selama ini mahasiswa cukup dimanjakan dengan pendekatan
konvensional yang membuat mereka hanya sebagai pendengar, pasif/tanpa
berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, implikasi
yang

ditimbulkan

pun

tampak

dos4n

mengalami

kesulitan

dalam

mengaktifkan mahasiswa yang terkeaan sulit berkomunikasi.hal ini membuat
dosen harus berpikir mengatur strategi supaya mahasiswa memberikan respon,
bahwa diskusi yang dilakukan ini sebagai latihan dan dinilai, bila yang
dilakukan jelek maka akan diulangi kembali supaya mahasiswa semakin lama
semakin terlatih.
2) Materi pengetahuan yang dicari sendiri dalam internet atau buku-buku dalam
pelaksanaan pembelajaran inquiry perlu ditambah satu minggu jangan hanya
satu hari saja, supaya hasil yang didapatkan dapat maksimal dan memuaskan.
3) Untuk kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual kurang
dideskripsikan secara jelas. Hal itu banyak membingungkan mahasiswa
manakala mereka melakukan kegiaqtan berdiskusi atau kelompok belajar
bersama dan proses bertanya (Questioning).
4) Waktu kegiatan instruktur untuk pelatihan banyak tersita oleh proses
pengaturan tempat duduk yang akan digunakan untuk melakukan diskusi
kelompok, sehingga waktu perkuliahan semakin berkurang.
Berdasarkan

pelaksanaan

dalam

uji

coba

terbatas

prototipe,

pengukuran, dan perbandingan kemampuan pada pretest dan posttest, serta
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam uji coba terbatas maka
kegiatan selanjutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan desain model
prototipe Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi seSurakarta.
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b. Perbaikan Model Prototipe Buku Ajar Sintaksis dengan Pendekatan
Kontekstual
Perbaikan prototipe dilakukan dengan cara memperbaiki kekurangankekurangan yang terdapat dalam prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta. Perbaikan
prototipe dilakukan berdasarkan permasalahan yang muncul pada saat
dilaksanakan uji coba terbatas.
Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan antara lain
1) Dalam buku ajar ditambah waktu dalam mencari pengetahuan sendiri
(inquiry), tidak hanya dalam pelaksanaan perkuliahan tetapi paling tidak
seminggu sebelum perkuliahan berlangsung, sehingga dalam mencari
pengetahuan sendiri itu, mahasiswa betul-betul bisa maksimal dalam
pencarian materi tersebut.
2) Langkah-langkah pembelajaran kontekstual perlu diperjelas dan dike
depankan.
3) Materi pengetahuan yang dicari sendiri dan soal-soal perlu didiskusikan dalam
kelompok belajar bersama.
4) Pembelajaran kontekstual tetap dipertahankan, karena dalam strategi seperti
itu terdapat upaya untuk meminimalisasi intervensi dosen terhadap aktivitas
mahasiswa dan diharapkan mahasiswa lebih dominan bekerja sama dengan
baik.
d. Hasil Pengembangan Prototipe Model Berdasarkan Uji Coba Lebih Luas
di Perguruan Tinggi
1) Uji Coba Luas I di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
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Uji coba terbatas telah dilaksaanakan dan selanjutnya dilakukan uji
coba luas. Uji coba luas implementasi prototipe Buku Ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual dilaksanakan di lingkup yang
berbeda, yaitu di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan
Universitas Widya Dharma Klaten. Adapun kegiatan yang dilakukan sama
dengan kegiatan uji coba terbatas, yaitu meliputi implementasi, evaluasi, dan
perbaikan. Pembelajaran uji coba luas I dilaksanakan dalam empat
Kompetensi Dasar, yaitu Pengertian kalimat dan penentuan kalimat, aktif –
pasif, Analisis Kalimat berdasarkan fungsi unsur-unsur kalimat. dan Analisis
Kalimat berdasarkan kategori unsur-unsurnya.
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 07 Juni 2016 pukul
09.00 sampai dengan pukul 10.40 WIB. Pertemuan kedua dilaksanakan pada
hari Selasa, 14 Juni 2016 pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.40 WIB.
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juni 2016 pukul 09.00
sampai dengan pukul 10.40 WIB, Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari
Selasa, 28 Juni 2016 pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.40 WIB..
Pelaksanaan uji coba luas dibantu oleh Bapak Drs. Suparmin, M. Hum.
Selaku pengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia di PBSI
Universitras Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
Adapun materi yang tersaji pada uji coba luas I adalah materi pada
Bab V. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah (1) menentukan kalimat
inti dan transformasi; (2) mencari kalimat inti dan transformasi. Target
kompetensi yang ingin dicapai adalah dapat mencari inti kalimat ddalam
teks/bacaan.
Materi ajar yang tersaji dalam Bab V adalah (1) memahami pengertian
kalimat ; (2) mengetahui ciri-ciri kalimat aktif dan pasif; (3) dapat
menganalisis kalimat berdasarkan fungsi unsur-unsur kalimat; (4) dapat
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menganalisis kalimat berdasarkan kategori unsur-unsur kalimat.

Adapun

tagihan dalam materi ”pengertian kalimat ” terbagi menjadi dua sesi, yaitu (1)
sesi pertama, mahasiswa mengidentifikasi dan mecari pengertian kalimat
dalam berbagai sumber; (2) sesi kedua, mahasiswa berlatih mengubah kalimat
aktif menjadi kalimat pasif
Pada materi Bab V materi Pengertian kalimat dan penentuan kalimat,
metode pembelajaran yang digunakan adalah metode diskusi kelompok.
Proedur pelaksanaan dari diskusi kelompok adalah: (1) dosen membentuk
kelompok masing-masing kelompok ditugasi untuk mengkaji mengenai
materi mencari pengertian kalinmat dan menentukan kalimat dan (2) dosen
menjelaskan proses pelaksanaan diskusi.
Ditinjau dari materi ajar dalam prototipe Buku Ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual, terdapat beberapa kelebihan dan
kelemahan. Dari segi kelebihan, materi ajar dalam Bab V dengan materi
pengertian kalimat dan penentuan kalimat adalah (1) materi sederhana dan
mudah dipahami dan (2) disajikan pula pengertian kalimat dari berbagai
pakar sebagai bahan pemahaman dan pertimbangan sehingga mahasiswa
dapat membedakan pemahaman kalimat dari berbagai ahli bahasa. Berikutnya
kelemahan yang ditemui terkait dengan materi ajar pengertian kalimat
mahasiswa masih kurang memahami bilamana menemui kalimat luas yang
panjang. Untuk itu, mahasiswa perlu dilatih terus menerus memahami
pengertian kalimat dan penentuan kalimat. Keefektifan kalimat itu minimal
berfungsi subjek dan predikat bila kalimat itu intransitif. Sedangkan bila
kalimat itu transitif yang membutuhkan objek, maka perlu mengetahui ciri
objek tersebut yang dibedakan dengan pelengkap.
Perbaikan dari segi materi dalam prototipe Buku Ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia yang dapat dilakuan adalah contoh yang disajikan dalam buku ajar
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lebih kontekstual sehingga mahasiswa lebih memahami makna pemahaman
kalimat dengan mudah.
Uji coba luas-1 dilaksanakan pada materi pengertian kalimat dan
penentuannya. Adapun kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan
sebelumnya pada pembelajaran kalimat

yang meliputi implementasi,

evaluasi, dan perbaikan.
Adapun materi yang tersaji pada uji coba luas-1 adalah pengertian
kalimat dan penentuannya, kalimat aktif – pasif, analisis kalimat berdasarkan
fungsi unsur-unsurnya, analisis kalimat berdasarkan kategori unsur-unsurnya.
Tujuan dari penyampaian materi ini adalah (1) mahasiswa dapat memahami
pengertian kalimat; (2) dapat membedakan kalimat aktif dan pasif, dapat
menganalisis

kalimat

berdasarkan

fungi

unsur-unsurnya,

dan

dapat

menganalisis berdasarkan kategori unsur-unsurnya. Materi ajar yang tersaji
dalam Bab V adalah (1) menerapkan kaidah-kaidah penulisan kalimat dan
pengertiannya; (2) mengertahui kalimat aktif dan pasif. Pembelajaran yang
digunakan adalah diskusi kelompok. Adapun prosedur pelaksanaan dari
diskusi kelompok adalah dosen meminta mahasiswa untuk bergabung dengan
kelompok pada pertemuan sebelumnya. Dosen menugasi mahasiswa untuk
Sebelumnya dosen meminta setiap kelompok untuk menyajikan hasil karya
mereka dalam percakapan menggunakan kalimat langsungf dan tak langsung.
Mahasiswa diminta untuk menanggapi pekerjaan teman yang menyajikan
hasil

karyanya

lau

mendiskusikannya.

Selanjutnya

dosen

menugasi

mahasiswa untuk mengembangkan dialog atau percakapan tersebut menjadi
sebuah cerita.
Ditinjau dari materi ajar dalam prototype Buku Ajar Sintaksis dengan
pendekata kontekstual materi yang ditampilkan berupa percakapan belum
mengandung kontekstual. Pelaksanaan pembelajaran tidak menggunakan
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contoh yang terdapat dalam prototipe buku ajar terapi menggunakan contohcontoh yang berbeda.
Secara keseluruhan pelaksanaan uji coba luas -1 berjalan dengan
lancar tanpa ada kendala yang berarti. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri
dan ikut aktif dalam mengambil peran serta pada pelaksanaan pembelajaran.
2) Uji Coba Luas II di Universitas Widyadharma Klaten (UNWIDHA)
Kegiatan uji coba luas pengembangan buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual dilaksanakan di gedung Pasca Baru
lantai II ruang J2.4 Universitas Widyadharama Klaten. Uji coba luas
dilaksanakan selama empat kali pertemuan pada hari Rabu (08 Juni, 15 Juni,
22 Juni, dan 29 Juni 2016) untuk sejumlah kompetensi dasar. Pemilihan
kompetensi dasar yang diujicobakan secara luas tersebut terutama didasarkan
pada hasil pencermatan dan penilaian dosen Sinhtaksis semester V berjumlah
17 mahasiswa), yakni Drs. Jayus Ngumarno, M. Hum. Beliau adalah dosen
Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, UNWIDHA
Klaten.
Adapun materi yang tersaji pada uji coba luas II adalah materi pada
bab V Kalimat. Tujuan dari materi ini adalah (1) mahasiswa mampu
menjelaskan pengertian kalimat; (2) mampu menentukan unsur kalimat yang
berupa bentuk kata dan intonasi.
Strategi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang digunakan
dalam prototipe buku ajar Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia untuk
materi ini, menggunakan strategi diskusi.

Diawali dosen dengan

memperlihatkan contoh-contoh dalam deretan kalimat lalu menanyakan
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kepada mahasiswa satu per satu, terlihat dalam buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual pada halaman 61.
Adapun kekurangan yang ditemukan selama proses implementasi
protitipe buku ajar Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan
Pendekatan Kontekstual adalah: (1) untuk materi Kalimat

ini cakupannya

teerlalu luas dan kurang spesifik, sehingga perlu dikurangi bagian-bagian yang
tidak mendukung materi yang akan diajuarkan; (2) untuk contoh penentuan
unsur kalimat yang berupa intonasi perlu dimunculkan atau ditambah untuk
mendukung materi yang akan diajarkanhl; (3) Sebaiknya terpisah antara
materi untuk menentykan unsur kalimat berupa bentuk dengan intonasi.
Berdasarkan hasil obseevasi dapat disimpulkan bahwa: (1) secara
keseluruhan mahasiswa dan dosen merasa terbantu dengan adanya buku ajar
Sintaksis dengan Pendekatan Kontekstual; (2) pelaksanaann pembelajaran
merasa lebih bervariasi, mahasiswa merasa antusias dan bersemangat dalam
mengikuti perkuliahan Sintaksis; (3) materi ajar Sintaksis yang tadinya sangat
sulit dipahami menjadi mudah karena dengan digunakannya pendekatan yang
berbeda, yakni dengan pendekatan kontekstual; (4) perkuliahan menjadi
semakin hidup pada saat dosen memberikan pengalaman belajar yang berbeda
dari pembelajaran sebelumnya; (5) mudah dipelajari dan dapat digunakan
untuk belajar di mana pun dan kapan pun mahasiswa berada.
Perbaikan dari beberapa masukkan yang telah deikemukakan di depan
adalah: (1) ada materi yang perlu ditambah dalam pembahasannya; (2)
perbanyak contoh-contoh dari data kontekstual atau kekinian dalam wacana
teks; (3) pembahasan dalam menentukan unsur kalimat berupa bentuk dan
intonasi sebaiknya dibicarakan secara terpisah.
3) Uji Coba Luas III di Universitas Widyadharma Klaten (UNWIDHA)
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Uji coba luas III diikuti oleh 17 mahasiswa, Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, UNWIDHA Klaten. Uji coba luas III
dilaksanakan pada hari Rabu, 08 Juni 2016 pukul 09.30 sampai dengan pukul
11.00 WIB. Pelaksanaan uji coba luas III dibantu oleh Bapak Drs. Jayus
Ngumarno, M.Hum. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi Bab
V adalah: (1) Fungsi unsur-unsur kalimat; (2) Fungsi Predikat; (3) fungsi
predikat sebagai kalimat pasif zero atau kalimat berpelaku diri. Selain itu,
target kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu
memahami dan mengidentifikasi fungsi unsur-unsur kalimat, khususnya fungi
predikat, sehingga dapat menentukan fungi predikat tidak berupa kata saja,
tetapi juga berupa kelompok kata (lihat halaman 73 dan 74).
Kelebihan buku ajar Sintaksis dengan Pendekatan kontekstual ini
sebenarnya sudah dibahas secara lengkap termasuk penggunaan kalimat pasif
zero beserta permutasinya. Akan tetapi, penjelasan dalam perkuliahan
Sintaksis pada materi kalimat pasif zero oleh dosen yang bersangkutan tidak
diterangkan kepada mahasiswa. Hal ini mengakibatkaann mahasiswa tampak
kebingungan dalam menganalisi kaliamt: Tugas itu sudah saya kerjakan. Hal
ini dapat dibuktikan pada waktu dosen menanyakan mana subjek dari kalimat
di atas. Jawaban mahasiswa hampir semuanya menjawab: Saya. Seharusnya
dosen menjelaskan seperti pada contoh analisis data pada buku ajar Sintaksis
dengan Pendekatan Kontekstual halaman 74, yakni penjelasan kalimat pasif
zero. Namun, hal itu tidak dilakukan dosen tersebut.
Kekurangan dari strategi pembelajaran kontekstual ini, Pertama,
memerlukan kendali yang ketat dalam mengkondisikan kelas saat terjadi
keributan

dalam

berdiskusi

atau

belajar

bersama

atau

Learning

Community.Kedua, hanya mahasiswa tertentu yang dianggap pintar dalam
kelompok tersebut yang bias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
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dilontarkan dari temannya. Ketiga, waktu yang tersedia sangat terbatas jika
pertanyaan diberikan seluruh kelompok diskusi dalam satu pertemuan.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, diperlukan modifikasi dalam
pembuatan buku ajar, yaitu untuk penyajian soal dilakukan per kelompokk
dalam tiap pertemuan, pembuatan soal dilakukan sebelumnya sehingga
memungkinkan nmahasiswa berdiskusi agar tidak didominasi mahasiswa yang
pintar, makasetiap mahasiswa wajib nencari jawaban dari pertanyaan tersebut
dan dosen menca5tat nama mahasiswa dengan alas an untuk menambah nilai.
Secara keseluruhan pelaksanaan uji coba luas III berjalan dengan
lancar tanpa ada kendala yang berarti. Mahasiswa relatif dapat menyesuaikan
diri dan ikut aktif dalam mnengambil peran serta pada pelaksanaan
pembelajaran. Dosen dan mahasiswa pada akhir pembelajaran pun
mengadakan refleksi.
4) Uji Coba Luas IV di Universitas Widya Dharma Klaten (UNWIDHA)
Tindakan yang dilakukan pada uji coba luas IV mencakupi: (1)
menerapkan prototipe buku ajar Sintaksis yang telah direvisi sesuai dengan
masukan pakar; (2) mengevaluasi hasil penerapan prototipe; (3) memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang ada selama penerapan; (4) menerapkan kembali
prototipe yang telah diperbaiki. Materi Bab VI ini adalah Analisis kalimat
berdasarkan kategori unsur-unsurnya .
Secara keseluruhan, uraian materi yang tertuang di dalam bab VI
sudah sesuai dengan substansi yang ada dalam tujuan pembelajaran Analisis
kalimat berdasarkan kategori unsur-unsurnya. Analisis kategori adalah analisis
terhadap jenis kata atau jkelas kata unsur-unsur pengisi fungi tertentu dalam
sebuah kalimat. Hal ini dapat dibuktikan dari materi-materi yang
dikembangkan pada bab VI halaman 91-92. Sebagai contoh pada halaman 92
terdapat materi mengenali analisis kategorial. Kalimat dapat dilihat dari sisi
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kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya. Kalimat berdasarka
kategori predikatnya dibedakan atas: (a) klausa nominal; (b) klausa verbal; (c)
klausa adjektival; (d) klausa numeralia; (e) klausa preposisional.
Pada materi ini strategi pembelajaran kontekstual yang diterapkan
adalah berdiskusi atau Learning Community dengan membangun pengetahuan
sendiri, mahasiswa berusaha menemukan pengetahuan dengan mencari
sumber-sumber di luar buku ajar tersebut, misalnya di internet.
Diskusi dimuali dengan memaparkan makalah dari kelompok yang
beranggotakan 5 orang, salah satu bertugas sebagai moderator, sedangkan
yang lain sebagai peserta untuk menanggapi pertanyaan dari peserta lain.
Secara keseluruhan, uraian materi yang tertuang di dalam setiap subbab
tentang kalimat sudah sesuai dengan subtansi yang ada di dalam tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
Sementara itu, materi Analisis kalimat berdasarkan kategori unsurunsurnya secara jelas terangkum pada bab VI halaman 92 yang dikembangkan
di dalam buku tersebut. Kegiatan untuk mnembedakan antara fungsi dan
kategori unsur-unsurnya dapat ditemukan pada teks halaman 92 yang berupa
kegiatan mengklasifikaskan dan mengidentikasi analisis kalimat berdasarkan
fungsi dan kategori unsur-unsurnya.
Kelebihan buku ajar Sintaksis dengan Pendekatan kontekstual ini
sebenarnya sudah dibahas secara lengkap pada bab VI termasuk menganalisis
kateori unsur-unsurnya, tetapi juga terdapat kekurangan.
Kekurangan dalam bab analisis kalimat berdasarkan kategori unsurunsurnya

adalah contoh-contoh

kalimat

dan

latihan

soa-soal

yang

dikemukakan terlalu sedikit. Untuk itu, latihan soal dan contoh-contohnya
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lebih diperbanyak lagi, sehingga dalam memahami kategori unsur-unsurnya
akan lebih lengkap dan jelas.
e.

Penetapan

Model

Buku

Ajar

Sintaksis

dengan

Pendekatan

Kontekstual di Perguruan Tinggi
Proses penyusunan prototipe model buku ajar mata kuliah Sintaksis
Bahasa

Indonesia

dengan pendekatan kontekstual

untuk mahasiswa

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia hingga menjadi buku ajar mata
kuliah Sintaksis ada beberapa masukan yang disaampaikan oleh tim ahli
(expert’s judgement) diantaranya adalah: (1) materi yang disajikan harus
disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan mahasiswa dalam
menyelesaikan tagihan dalam buku ajar tersebut; (2) Bahasa yang digunakan
harus komunikatif dan mudah dipahami oleh mahasiswa, walaupun materi
yang disajikan rumit namun harus deapat dikemas dengan bahasa yang
sederhana; (3) tugas untuk mencari pengetahuan sendiri atau inquiry, alokasi
waktunya harus ditambah agar mahasiswa lebih paham dan beragam dalam
pencarian tersebut; (4) evaluasi perlu ditambah khususnya pada materi
kalimat, agar mahasiswa semakin menguasai dengan banyak latihan.
Berdasarkan saran masukan yang disampaikan tim ahli

(expert’s

judgement) berikutnya dilakukan perbaikan dengan langkah-langkah berikut ini:
(1) menyajikan materi pada kalimat sebaiknya dipecah menjadi dua BAB, yakni
pada BAB V dan BAB VI, mengingat pembahasan dalam materi kalimat sangat
banyak dan beragam; (2) Penyusunan buku ajar dimulai dari tataran yang paling
sederhana, yaitu frasa, klausa, dan kalimat; (3) disusun dengan bahasa yang
sederhana; ringkas, dan jelas; (4) memperbanyak soal-soal latihan yang
didiskusikan dalam pembelajaraan.
Berdasarkan masukan di atas, kemudian buku ajar mata kuliah Sintaksis
dengan pendekatan kontekstual disusun dengan (1) membantu proses belajar
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mandiri; (2) memotivasi mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran baik secara
perseorangan maupun kelompok, karena terdapat permasalahan yang harus
dipecahkan: (3) sederhana dan dapat digunakan untuk belajar pada waktu,
tempat, dan kesempatan yang dimiliki mahasiswa secara berulang-ulang jika
diperlukan; (4) meliputi bidang yang lebih luas

dan dapat mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan; (5) meningkatkan pemahaman dan penalaran;
(6) mengarahkan pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terarah, karena
urutan pembelajaran sudah tertuang dalam buku ajar; dan (7) memberikan
kesempatan lebih luas kepada dosen untuk menjadi pembimbing dan fasilitator
dalam pembelajaran; (8) mendorong mahasiswa saling bertanya dalam
berdiskusi, sehingga bias menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.
Hasil observasi sebelum diberlakukan tindakan di Universitas Veteran
Bangun Nusantara Sukoharjo berupa penerapan buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual di perguruan tinggi menunjukkan
aktivitas mahasiswa: (1) mendengarkan/memperhatikan penjelasan dosen sebesar
33%; (2) membaca buku ajar (buku teks) sebesar 25,5 %; (3) mengerjakan dan
mendiskusikan materi buku ajar dalam kelompok belajar sebesar 10%; (4)
mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan sebesar 15%; (5)
menghargai atau menerima pendapat 33,30%; dan (6) mempreesentasikan hasil
kerja kelompok 9, 33%.
Adapun hasil observasi aktivitas pembelajaran mahasiswa setelah
diberlakukan prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan
kontekstual di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo menunjukkan
aktivitas mahasiswa: (1) mendengarkan/memperhatikan penjelasan dosen sebesar
83%; (2) membaca buku ajar (buku teks) sebesar 95,5 %; (3) mengerjakan dan
mendiskusikan materi buku ajar dalam kelompok belajar sebesar 96%; (4)
mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan

sebesar 80%; (5)
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menghargai atau menerima pendapat sebesar 90%; dan (6) mempresentasikan
hasil kerja kelompok sebesar 92%.
Selain aktivitas mahasiswa, observasi juga dilakukan pada sikap
mahasiswa dalam proses perkuliahan. Aspek yang diamati pada sikap mahasiswa
dalam proses perkuliahan Sintaksis antara lain: (1) menggunakan bahasa
Indonesia sesuai deengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan
benar; (2) lebih memilih kata, istilah, dan ungkapan bahasa Indonesia dalam
mengekspresikan gagasan berbahasa baik lisan maupun tulisan; (3) menunjukkan
perilaku jujur; (4) tepat waktu dalam menyelesaikan tugas; (5) merespons pokokpokok persoalan yang dipaparkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial; (6)
mengajukan pertanyaan kritis terhadap masalah-masalah yang dikemukakan; dan
(7) menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain.
Hasil observasi sikap mahasiswa sebelum diberlakukan prototipe buku
ajar Sintaksis dengan pendekatan konbtekstual untuk mahasiswa Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi menunjukkan: (1) sebanyak
30% mahasiswa tidak konsisten; (2) sebanyak 50% mahasiswa belum konsisten;
(3) sebanyak 20% mahasiswa mulai konsisten; dan (4) 0% mahasiswa yang
menunujukkan sikap sudah konsisten. Adapun hasil observasi sikap mahasiswa
setelah diberlakukan prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan
pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia di perguruan tinggi menunjukkan: (1) sebanyak 0% mahasiswa
tidak konsisten; (2) sebanyak 10% mahasiswa belum konsisten; (3) sebanyak
40% mahasiswa mulai konsisten; (4) 50% mahasiswa yang menunujukkan sikap
sudah konsisten.
Hasil perbandingan terkait dengan observasi pembelajaran, sebelum
diberlakukan tindakan berupa implementasi prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual di perguruan tinggi dan setelah
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diberlakukan prototipe pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia di Universitas Widya Dharma Klaten, sebagai berikut: (1)
Mendengarkan/memperhatikan penjelasan dosen sebesar 20,51% (2) membaca
buku ajar (buku teks) sebesar 12,82%; (3) mengerjakan dan mendiskusikan
materi buku ajar dalam kelompok belajar sebesar 28,21%; (4) mengajukan
pertanyaan atau menanggapi pertanyaan sebesar 15,38%; (5) menghargai atau
menerima pendapat sebesar 25,64%; dan (6) mempresentasikan hasil kerja
kelompok sebesar 17,95%.
Selanjutnya hasil observasi pembelajaran di atas, dikomparasikan dengan
hasil observasi pembelajaran setelah diberlakukan tindakan berupa implementasi
prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual di
perguruan tinggi adalah sebagai berikut: (1) mendengarkan/memperhatikan
penjelasan dosen sebesar 83%; (2) membaca buku ajar (buku teks) sebesar 95,5
%;

(3) mengerjakan dan mendiskusikan materi buku ajar dalam kelompok

belajar sebesar 96%; (4) mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan
sebesar 80%; (5) menghargai atau menerima pendapat sebesar 92%; dan (6)
mempresentasikan hasil kerja kelompok sebesar 80%. Setelah diterapkan
prototype buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual
di perguruan tinggi, terlihat adanya peningkatan aktivitas pembelajaran yang
mengarah pada kegiatan positif dan signifikant.
Komparasi juga dilakukan pada penggunaan sikap mahasiswa selama
proses perkuliahan, setelah diberlakukan tindakan berupa implementasi prototype
buku ajar Sintaksis deengan pendekatan kontekstual di perguruan tinggi dan
setelah diberlakukan prototipe pada mahasiswa. Aspek yang diamati pada sikap
mahasiswa dalam proses perkuliahan Sintaksis antara lain: (1) menggunakan
bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik
dan benar; (2) memilih kata, istilah, atau ungkapan bahasa Indonesia dalam
mengekspresikan gagasan berbahasa baik lisan maupun tulisan; (3) jujur: (4)
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tepat waktu dalam menyelesaikan tugas; (5) merespon pokok-pokok persolan
yang dipaparkan untuk menumbuhkan kepedulian social; (6) mengajukan
pertanyaan kritis terhadap masalah-masalah yang dikemukakan; dan (7)
menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain.
Hasil observasi sikap mahasiswa sebelum diberlakukan prototipe buku
ajar Sintaksis dengan pendekatan konbtekstual untuk mahasiswa Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi menunjukkan: (1) sebanyak
43,59% mahasiswa tidak konsisten; (2) sebanyak 46,15% mahasiswa belum
konsisten; (3) sebanyak 10,26% mahasiswa mulai konsisten; dan (4) 0%
mahasiswa yang menunujukkan sikap sudah konsisten. Adapun hasil observasi
sikap mahasiswa setelah diberlakukan prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi menunjukkan: (1)
sebanyak 10% mahasiswa tidak konsisten; (2) sebanyak 10% mahasiswa belum
konsisten; (3) sebanyak 40% mahasiswa mulai konsisten; (4) 40% mahasiswa
yang menunujukkan sikap sudah konsisten.
Hasil perbandingan terkait dengan observasi pembelajaran, sebelum
diberlakukan tindakan berupa implementasi prototipe buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual di perguruan tinggi dan setelah
diberlakukan prototipe pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai berikut: (1)
Mendengarkan/memperhatikan penjelasan dosen sebesar 15,38% (2) membaca
buku ajar (buku teks) sebesar 25,64%; (3) mengerjakan dan mendiskusikan
materi buku ajar dalam kelompok belajar sebesar 20,51%; (4) mengajukan
pertanyaan atau menanggapi pertanyaan sebesar 17,95%; (5) menghargai atau
menerima pendapat sebesar 20,51%; dan (6) mempresentasikan hasil kerja
kelompok sebesar 15,38%.
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Berikut ini akan disajikan hasil komparasi nilai kemampuan Sintaksis
Bahasa Indonesia sebelum diberlakukan tindakan berupa implementasi prototipe
buku ajar Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan Pendekatan
Kontekstual dan setelah diberlakukan prototipe buku ajar Mata Kuliah Sintaksis
Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual pada Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Veteran Bangun
Nusantara Sukoharjo dan Universitas Widya Dharma Klaten.
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Bagan: Rerata Perolehan Nilai pada Pretes dan Postes di Univet dan Unwidha
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Rerata perolehan nilai pretest dan postest mahasiswa dalam uji coba luas
menunjukkan adanya peningkatan, terlihat dari: (1) kemampuan Sintaksis Bahasa
Indonesia Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dari rerata pretest 66,80 menjasdi
75,00; (2)

kemampuan Sintaksis Bahasa Indonesia Mahasiswa Program Studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Widyadharma Klaten dari
rerata pretest 68,08 menjasdi 70,30.

3. PENGUJIAN BUKU AJAR SINTAKSIS
a. Hasil Penelitian Tahap Pengujian Model: Uji Instrumen
Tahap ketiga penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan
masalah dan merupakan kelanjutan dari kedua penelitian sebelumnya. Jika
tahap pertama bertujuan untuk mengalisis dan menilai kondisi buku ajar
Sintaksis yang selama ini digunakan di perguruan tinggi se-Surakarta dan
tahap kedua dimaksudkan untuk menguji kalayakan prototipe buku ajar, maka
pada tahap ketiga ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang
keefektifan buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan
kontekstual untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di
perguruan tinggi se-Surakarta dibandingkan dengan buku ajar yang selama ini
digunakan di perguruan tinggi.
Pertanyaan yang ingin dijawab adalah ”Bagaimanakah keefektifan
buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi seSurakarta?”

untuk menjawab hipotesis tersebut, peneliti

melakukan

eksperimen berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada
pembahasan sebelumnya.
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Tahap

ini

dilaksanakan

berdasarkan

hasil

pengujian

untuk

menganalisis perbedaan antara materi ajar yang ada dengan materi ajar yang
baru dikembangkan. Tahap ini dilakukan untuk menguji keefektifandan
kelayakan materi ajar, sehingga menjadi materi ajar yang signifikan untuk
mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia di perguruan tinggi.
Data yang digunakan untuk uji instrumen adalah nilai tes sintaksis
Bahasa Indonesia, instrumen tes yang digunakan harus diujicobakan terlebih
dahulu. Tes ini diberikan kepada kelas yang tidak digunakan untuk kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Metode penelitian ini menggunakan soal
pililhan ganda sebanyak 30 soal. Dari hasil uji coba instrumen diperoleh

1) Uji Validitas
Tes sintaksis Bahasa Indonesia yang diujicobakan sebanyak 30 soal,
menurut Scarve B. Anderson (Arikunto, 2009: 72) setelah dilakukan uji
konsistensi internal butir soal dengan rumus korelasi product moment pada
taraf signifikansi 5% diperoleh 26 butir soal yang digunakan, yaitu yang
memenuhi rxy > 0,497 (r0,05;18). Sedangkan 4 butir soal lainnya yaitu butir soal
22, 24, 26, 30 tidak digunakan karena rxy < 0,497. Dengan menghilangkan
keempat butir soal tersebut tidak mempengaruhi indikator yang digunakan
untuk penelitian (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1).

2) Uji Reliabilitas
Dari hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha
diperoleh hasil perhitungan r11 = 0,958. Karena r11 > 0,497 (r0,05;18), maka
instrumen tes sintaksis Bahasa Indonesia dikatakan reliabel dan dapat
digunakan sebagai instrumen penelitian (perhitungan selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 2).
3) Uji Taraf Kesukaran
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Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu
sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi
usaha pemecahannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan
siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi
karena diluar jangkauannya. Dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan
bahwa 30 butir soal yang diujicobakan mempunyai tingkat kesukaran dengan
kategori sedang (perhitungan sleengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3).

4) Uji Daya Pembeda
Daya pembeda adalah kemampuan sutau soal yang membedakan
antara siswa yang pandai dan yang kurang pandai berdasarkan kriteria
tertentu. Rumus yang digunkaan untuk menghitung daya pembeda butir ke-i
yaitu dengan membagi kelompok atas dan kelompok bawah.
Suatu butir soal dikatakan baik jika memiliki indeks daya beda lebih
dari 0,4. Jika kurang dari indeks tersebut, maka soal dibuang. Dari hasil
perhitungan diperoleh 4 butir soal yang memiliki indeks daya beda kurang
dari 0,4 yaitu butir soal nomor 22, 24, 26, 30. Oleh karena itu, keempat butir
soal tersebut harus dibuang (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 3). Kesimpulan dari uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan
daya pembeda terhadap 30 butir soal yang diujicobakan, maka 4 soal yang
harus dibuang adalah butir soal nomor 22, 24, 26, dan 30. Akan tetapi, dalam
penelitian ini untuk mendapatkan intrumen yang lebih valid maka satu butir
soal lagi akan dibuang.
5) Pengujian Persyaratan Analisis
(1) Uji Normalitas Data
Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, ayitu
pendekatan grafik (histogram dan P-P Plot) atau uji Kolmogorov-Smirnov,
Chi square, Lilliefors maupun Shapiro-Wilk. Untuk uji normalitas dalam
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penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun alasan peneliti
menggunakan Kolmogorov-Smirnov merupakan teknik analisis statistik yang
digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data mempunyai sebaran normal
atau tidak secara analitik. Kolmogorv-Smirnov dipergunakan untuk sampel
besar. Sedangkan Shapiro-Wilk untuk sampel yang kecil. Berikut disajikan
data hasil uji normalitas tes Sintaksis.

Tabel 4.1 Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

Data
Data uji
keseimbangan
(pre-test)
Data uji
perbandingan
(post-test)
Data uji
eksperimen
(selisih posttest)

eksperimen

KolmogorovSmirnov
statistic
0.159

kontrol

0.148

33

0.065

normal

eksperimen

0,138

19

0.200*

normal

kontrol

0,139

33

0,108

normal

eksperimen

0.171

19

0.148

normal

kontrol

0.122

33

0.200*

normal

Kelas

db

Sig.

Kesimpulan

19

0.200*

normal

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data selisih nilai
post-test kelompok eksperimen (UNIVET) memiliki harga KolmogorovSmirnov tes sebesar 0,171 dengan signifikansi sebesar 0,148 > 0,05. Oleh
karena itu H0 diterima dan dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi
normal. Sedangkan data selisih nilai pre-test dan post-test kelompok kontrol
(UMS) memiliki harga Kolmogorov-Smirnov tes sebesar 0,122 dengan
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signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Oleh karena itu H0 diterima dan dinyatakan
bahwa data tersebut berdistribusi normal. (perhitungan selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 4)
(2) Uji Homogenitas Variansi
Sampel dalam penelitian ini berasal dari dau universitas di Surakarta
dengan

latar

pendidikan,

buaday,

dan

karakteristik

yang

berbeda.

Heterogenitasnya diharapkan masih dapat ditoleransi sehingga dapat
dipandang sebagai kesatuan populasi, selain juga sebagai pemenuhan
persyaratan penggunaan uji t independent.
Pengujian homogenitas berfungsi untuk mengetahui varian data
bersifat homogen atau heterogen berdasarkan faktor tertentu. Sama seperti
pada kenormalan, bahwa asumsi homogenitas juga diperlukan pada beberapa
analisis statistik parametrik. Uji homogenitas dalam penelitian ini
menggunakan uji Levene.
Tabel 4.2 Uji Homogenitas dengan Levene
Data

Levene

df 1

df 2

Sig.

Kesimpulan

0.001

1

51

0.980

homogen

0.004

1

51

0.951

homogen

3.242

1

51

0.078

homogen

statistic

Data uji
keseimbangan (pretest)
Data uji
perbandingan nilai
post-test
Data uji eksperimen
(selisih posttest dan
pretest
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data selisih nilai pretest dan post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol memiliki harga Levene
statistik sebesar 3,242 dengan signifikansi sebesar 0,078 > 0,05. Oleh karena itu,
H0 diterima dan dinyatakan bahwa data antar kelompok tersebut memiliki variansi
yang seimbang. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5)

6) Deskripsi Data Penelitian
(1) Data Kemampuan Memahami Materi Sintaksis Sebelum Tindakan
Berikut disajikan deskriptif data kemampuan mahasiswa kelompok
eksperimen (UNIVET) memahami materi sintaksis sebelum tindakan (pre-test)
Tabel 4.3. Data Pre-test Kelompok Eksperimen

Pretest UNIVET

N

Minimum

Maximum

Mean

19

44

76

63,16

Std. Deviasi Variansi
7,610

57,918

Data tersebut terdistribusi dengan persentase sebagai berikut
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Skor Pre-test Kelompok Eksperimen
No

Total Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

44

1

5,26

2

56

3

15,79

3

60

5

26,32

4

64

2

10,53

5

68

6

31,58

6

76

2

10,53

19

100

Jumlah

Adapun deskriptif data kemampuan mahasiswa kelompok
kontrol (UMS) memahami materi sintaksis sebelum tindakan (pre-test)
dan distribusi frekuensinya disajikan dalam tabel 4.5dan tabel 4.6
Tabel 4.5 Data Pre-test Kelompok Kontrol
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Pretest UMS

N

Minimum

Maximum

Mean

33

44

76

64,36

Std. Deviasi Variansi
7,705

59,364

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Skor Pretes Kelompok Kontrol
No

Total Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

44

1

3,03

2

52

2

6,06

3

56

4

12,12

4

60

4

12,12

5

64

7

21,21

6

68

8

24,24

7

72

3

9,09

8

76

4

12,12

33

100

Jumlah

a.

Data Kemampuan Memahami Materi Sintaksis Setelah Tindakan
Berikut disajikan deskriptif data kemampuan mahasiswa kelompok
eksperimen (UNIVET) memahami materi sintaksis setelah tindakan
(post-test)
Tabel 4.7 Data Post-test Kelompok Eksperimen

N
Posttest UNIVET

Minimum

19

Maximum

64

92

Mean

Std. Deviasi Variansi

81,05

7,524

56,608

Data tersebut terdistribusi dengan persentase sebagai berikut
Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Skor Post-tes Kelompok
Eksperimen
No

Total Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

64
72
76
80
84

1
2
4
3
3

5,26
10,53
21,05
15,79
15,79

2
3
4
5
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88
92

6
7

Jumlah

4
2

21,05
10,53

19

100

Sedangkan deskriptif data kemampuan mahasiswa kelompok kontrol
(UMS) memahami materi sintaksis setelah tindakan (post-test) dan
distribusi frekuensinya disajikan dalam tabel 9 dan tabel 10.
Tabel 4.9. Data Post-test Kelompok Kontrol

Pretest UMS

N

Minimum

Maximum

Mean

33

60

92

75,64

Std. Deviasi Variansi
7,705

59,364

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Skor Post-test Kelompok Kontrol
No

Total Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

60

1

3,03

2

64

3

9,09

3

68

4

12,12

4

72

6

18,18

5

76

5

15,15

6

80

8

24,24

7

84

3

9,09

8

88

2

6,06

9

92

1

3,03

33

100

Jumlah

b.

Pengujian Model Buku Ajar Mata Kuliah Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual di Perguruan Tinggi
Se-Surakarta
1. Uji Perbandingan Kemampuan Memahami Sintaksis Berdasarkan
Perbedaan Nilai Pre-test Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen
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Untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen (UNIVET) dan
kelompok kontrol (UMS) mempunyai kemampuan awal yang
seimbang, maka dilakukan uji perbandingan kemampuan memahami
sintaksis berdasarkan nilai pre-test. Analisis data dilakukan dengan uji
t independent dengan prosedur sebagai berikut:
1) H0: Tidak ada perbedaan nilai pre-test kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen
H1: Ada perbedaan nilai pre-test kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen
2)  = 5%
3) thitung = -0,546 dengan signifikansi 0,588
4) Daerah kritik : H0 ditolak jika thitung < -t0,025;50 = -2,0086 atau thitung
> t0,025;50 = 2,0086 atau sig. lebih kecil dari 0,05
5) Keputusan : karena -2.0086 < thitung = -0,546 < 2,0086 dan sig. =
0,588 > 0,05 maka H0 diterima
6) Kesimpulan : tidak ada perbedaan nilai pre-test kelompok kontrol
dan kelompok eksperimen
Berdasarkan analisis data dengan uji t independent di atas
dapat disimpulkan bahwa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen
mempunyai kemampuan awal yang sama sebelum diberi tindakan.
(perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6)
2. Uji Perbandingan Kemampuan Memahami Sintaksis Berdasarkan
Perbedaan Nilai Post-test Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen
Untuk membandingkan kemampuan mahasiswa kelompok kontrol
dan kelompok eksperimen dalam memahami sintaksis dilakukan analisis
data dengan uji t independent berdasarkan nilai post-test sebagai berikut
1) H0 : Tidak ada perbedaan nilai post-test kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen
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H1 : Ada perbedaan nilai post-test kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen
2)  = 5%
3) thitung = 2,462 dengan signifikansi 0,017
4) Daerah kritik : H0 ditolak jika thitung < -t0,025;50 = -2,0086 atau thitung >
t0,025;50 = 2,0086 atau sig. lebih kecil dari 0,05
5) Keputusan : karena thitung = 2,462 > 2,0086 dan sig. = 0,017 < 0,05
maka H0 ditolak
3)

Kesimpulan: ada perbedaan nilai post-test kelompok kontrol

dan kelompok eksperimen
Berdasarkan analisis data dengan uji t independent di atas dapat
disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai post-test kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata skor
untuk postest kelas kontrol adalah 75,64 dan rata-rata skor untuk postest
kelas eksperimen adalah 81,05. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa
rata-rata skor postest pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata
skor postest pada kelas konvensional. (perhitungan selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 7)
3.

Uji Perbandingan Kemampuan Memahami Sintaksis Berdasarkan
Perbedaan Selisih Nilai Post-test Kelompok Kontrol dan Kelompok
Eksperimen
1) H0 : Tidak ada perbedaan selisih nilai pretest post-test kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen
H1 : Ada perbedaan selisih nilai pretest post-test kelompok kontrol
dan kelompok eksperimen
2)  = 5%
3) thitung = 2,239 dengan signifikansi 0,030
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4) Daerah kritik : H0 ditolak jika thitung < -t0,025;50 = -2,0086 atau thitung >
t0,025;50 = 2,0086 atau sig. lebih kecil dari 0,05
5) Keputusan : karena thitung = 2,239 > 2,0086 dan sig. = 0,030 < 0,05
maka H0 ditolak
4)

Kesimpulan: ada perbedaan selisih

nilai pretest post-test

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen
(perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8)

Tabel 4.11 Hasil Uji t Independent
Data

t

Sig

Kesimpulan

Data Uji Keseimbangan

-0,546

0,588

Tidak ada Perbedaan
yang signifikan

(Pretest)
Data

Uji

Eksperimen

(Selisih Pretest-Postest)

2,239

0,030

Ada perbedaan yang
signifikan

Berdasarkan tabel di atas data uji keseimbangan pada pretest tidak
ada perbedaan yang signifikan. Pada uji eksperimen selisih pretest – postest
antara kelompok eksperimen (UNIVET) dan kelompok kontrol (UMS)
memiliki harga uji beda thitung = 2,239 > 2,0086 dan sig. = 0,030 < 0,05 maka
H0 ditolak. Dengan demikian, ada perbedaan selisih nilai pretest - posttest
maka kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memiliki perbedaan yang
signifikan.
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Berdasarkan analisis data dengan uji t independent di atas dapat
disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai pos-test kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata skor untuk
postest kelas kontrol adalah 75,64 dan rata-rata skor untuk postest kelas
eksperimen adalah 81,05. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa rata-rata
skor postest pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata skor postest pada
kelas kontrol (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7).
Dengan demikian, selisih postest kelas eksperimen lebih baik daripada
kelas kontrol. (Perhatikan bagan Perbandingan skor posttest antara UNIVET
dan UMS)
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Bagan 3. Rerata Perolehan Nilai pada Pretest dan Postesr Kemampuan
Sintaksis Bahasa Indonesia Kelompok Kontrol (UMS) dengan Kelompok
Eksperimen (UNIVET).
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Hasil Tes Awal (Pre Test) Kelompok Eksperimen
Tes

awal

pada

kelompok

eksperimen

dilakukan

sebelum

menggunakan buku ajar. Instrumen tes berupa soa l tes yang sama dengan
instrumen tes pada kelompok kontrol. Pelaksanaan tes dilakukan sebelum
kelompok

eksperimen

menggunakan

buku

ajar

Sintaksis

dengan

pendekatan kontekstual. Deskripsi hasil tes awal disampaikan dalam bentuk
deskripsi analisis statistik deskriptif, informasi distribusi frekuensi dan
histogram distribusi frekuensi. Berikut disajikan deskriptif data kemampuan
mahasiswa kelompok eksperimen (UNIVET) memahami materi sintaksis
sebelum tindakan (pre-test).
Tabel 4.12.Distribusi frekuensi skor pre-test kelompok eksperimen
No

Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

44 - 49

1

5,26

2

50 - 55

3

15,79

3

56 - 61

5

26,32

4

62 - 67

2

10,53

5

68 - 73

6

31,58

6

74 - 79

2

10,53
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Histogram
Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kelompok
Eksperimen
7

6

6

5

Frekuensi

5

4

3

3
2

2

2

1

1
0
44 - 49

50 - 55

56 - 61

62 - 67

68 - 73

74 - 79

Skor

Tabel .4.13 Distribusi frekuensi skor pos-test kelompok eksperimen

No

Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

64 - 68

1

5,26

2

69 - 73

2

10,53

3

74 - 78

4

21,05

4

79 - 83

3

15,79

5

84 - 88

7

36,84

6

89 - 93

2

10,53

library.uns.ac.id

180
digilib.uns.ac.id

Hasil analisis statistik bisa disajikan dalam bentuk Histogram
Distribusi Frekuensi Skor Posttest Kelompok
Eksperimen
8

7

7

frekuensi

6
5

4

4

3

3

2

2

2

1

1
0
64 - 68

69 - 73

74 - 78

79 - 83

84 - 88

Skor

Tabel 4.14 Distribusi frekuensi skor pre-test kelompok kontrol
No

Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

44 - 49

1

3.03

2

50 - 55

2

6.06

3

56 - 61

8

24,24

4

62 - 67

7

21,21

5

68 - 73

11

33,33

6

74 - 79

4

12,12

89 - 93
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Histogram
Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kelompok Kontrol
12

11

10
Frekuensi

8
8

7

6
4
4
2
2

1

0
44 - 49

50 - 55

56 - 61

62 - 67

68 - 73

74 - 79

Skor

5.

Hasil Tes Akhir (Post Test) Kelompok kontrol setelah Menggunakan
Buku Ajar
Nilai tes akhir merupakan hasil perolehan nilai dari kelompok

eksperimen setelah menggunakan buku ajar Sintaksis dengan pendekatan
kontekstual . Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif kemampuan
mahasiswa kelompok eksperimen (UNIVET) memahami materi sintaksis
setelah tindakan (post-test).
Tabel 4.15 Distribusi frekuensi skor post-tes kelompok eksperimen
N
o

Skor

Frekuensi

Persentase (%)

1

60 - 65

4

12,12

2

66 - 71

4

12,12

3

72 - 77

11

33,33

4

78 - 83

8

24,24
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B. Pembahasan
Penbahasan penelitian berikut mencakup deskripsi keseluruhan hasil
penelitian dan relevansinya dengan teori yang dipergunakan, hipotesis
penelitian yang dituju, penelitian sebelumnya yang relevan, dan hasil temuan
penelitian. Pembagian dalam pembahasan terdiri atas eksplorasi kondisi buku
ajar Sintaksis untuk mahasiswa PBSI di Perguruan Tinggi se-Surakarta,
kebutuhan pengembangan buku ajar dan uji keefektifan buku ajar Sintaksis
dengan pendekatan kontekstual.
1. Pembahasan Hasil Tahap Eksplorasi
Berdasarkan pelaksanaan penelitian tahap eksplorasi ditemukan bahwa
mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang penting
dan perlu diajarkan di Perguruan Tinggi. Dengan pertimbangan mata kuliah
Sintaksis Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi dapat membantu untuk
terampil menulis karya ilmiah dalam penerapan kalimat efektif, yang
merupakan tugas akademik yang telah menjadi tugas akhir mahasiswa berupa
skripsi.
Hasil temuan pada tahap studi eksplorasi terdapat permasalahan dalam
perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia. Adapun permasalahan tersebut
terkait dengan: (a) belum adanya buku ajar mata kuliah Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual; (b) belum tersedia buku ajar
Sintaksis bahasa Indonesia; (c) belum adanya tindakan untuk meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah berdasarkan kalimat
efektif.
Berdasarkan analisis kebutuhan dosen dan mahasiswa, diperoleh hasil
sebagai berikut: (a) Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia sangat penting
untuk dijadikan sebagai Mata Kuliah wajib di Perguruan Tinggi; (b) Buku ajar
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mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dapat menmberikan kontribusi pada
mahasiswa dalam kegiatan menulis karya ilmiah artikel, jurnal, dan skripsi
yang diarahkan pada produktivitas mahasiswa dalam menulis ilmiah, serta
disusun oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan pengembangan ilmu
pengetahuan; (c) Pemahaman materi dengan pendekatan kontekstual sangat
diperlukan dalam buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dan sangat perlu
diterapkan sebagai solusi atas kejenuhan mahasiswa akan materi perkuliahan
dan aktivitas Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang monoton dan tidak
bervariasi, serta melatih mahasiswa dalam bekerja sama memecahkan
permasalahan dalam materi perkuliahan bersama-sama.
Permasalahan yang ditemukan selama observasi, yaitu belum terbiasa
dalam menulis karya ilmiah. Hal tersebut masih menjadi kendala bagi
mahasiswa dalam mengemukakan idea tau gagasan mereka dalam berdiskusi
dan menulis karya ilmiah. Pada kegiatan berdiskusi dalam nmengajukan
pertanyaan atau menanggapi pertanyaan belum tampak nmendominasi
pelaksanaan perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil
observasi yang diperoleh, mahasiswa lebih sering pasif, hanya menerimaq
pendapaqt mahasiswa yang lain. Dalam kegiatan presentasi kelompok hanya
ada beberapa mahasiswa yang bersedia mempresentasikan hasil kerja
kelompok. Hanya ada beberapa mahasiswa saja yang mampu mendominasi
perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia di kelas.
Berdasarkan temuan-temuan pada tahap eksplorasi, maka disusunlah
tahap pengembangan buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan
pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta.diharapkan dapat mnenjadi salah
satu model alternatif pembelajaran Sintaksis bahasa Indonesia.yang dapat
diterapkann dalam mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia.
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Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

Slamet (2009);

Purwati (2015); Nurdiyana (2012) dikatakan bahwa di kelas pembelajaran
kontekstual, para mahasiswa bisa menghubungkan pelajaran ke dalam
kehidupan nyata. Mereka tidak hanya mendapatkan informasinya, tetapi juga
belajar nenggunakan kemampuan berfikir di tingkat yang lebih tinggi.
Pendekatan kontekstual tidak hanya dipakai dalam ilmu bahasa saja, tetapi
juga dapat dikembangkan dalam pembelajaran pengantar kependudukan,
Program Studi Pendidikan Sosiologi (Nurdiyana, 2012).
Keterkaitan beberapa hasil penelitian dan analisis di atas dengan
penelitian ini adalah pemilihan strategi pembelajaran kontekstual sebagai
salah satu model pendekatan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Senada
dengan penelitian tersebut pendekatan yang tepat untuk pemahaman Sintaksis
adalah pendekatan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman Sintaksis.
a. Kondisi Buku Ajar Sintaksis untuk Mahasiswa PBSI di
Perguruan Tinggi se-Surakarta
Berdasarkan pelaksanaan penelitian tahap eksplorasi ditemukan bahwa
mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang penting
dan perlu diajarkan di Perguruan Tinggi. Dengan pertimbaqngaqn mata
kuliaqh Sintaksis Baghasa Indonesia di Perguruan Tinggi dapat membantu
untuk terampil menulis karya ilmiah dalam penerapan kalimat efektif, yang
merupakan tugas akademik yang telah menjadi tugas akhir mahasiswa berupa
skripsi.
Hasil temuan pada tahap studi eksplorasi terdapat permasalahan dalam
perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia. Adapun permasalahan tersebut
terkait dengan: (a) belum adanya buku ajar mata kuliah Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual; (b) belum tersedia buku ajar
Sintaksis bahasa Indonesia; (c) belum adanya tindakan untuk meningkatkan
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kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah berdasarkan kalimat
efektif.
Berdasarkan analisis kebutuhan dosen dan mahasiswa, diperoleh hasil
sebagai berikut: (a) Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia sangat penting
untuk dijadikan sebagai Mata Kuliah wajib di Perguruan Tinggi; (b) Buku ajar
mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dapat menmberikan kontribusi pada
mahasiswa dalam kegiatan menulis karya ilmiah artikel, jurnal, dan skripsi
yang diarahkan pada produktivitas mahasiswa dalam menulis ilmiah, serta
disusun oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan pengembangan ilmu
pengetahuan; (c) Pemahaman materi dengan pendekatan kontekstual sangat
diperlukan dalam buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dan sangat perlu
diterapkan sebagai solusi atas kejenuhan mahasiswa akan materi perkuliahan
dan aktivitas Mata Kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia yang monoton dan tidak
bervariasi, serta melatih mahasiswa dalam bekerja sama memecahkan
permasalahan dalam materi perkuliahan bersama-sama.
Permasalahan yang ditemukan selama observasi, yaitu belum terbiasa
dalam menulis karya ilmiah. Hal tersebut masih mnenjadi kendala bagi
mahasiswa dalam mengemukakan idea tau gagasan mereka dalam berdiskusi
dan menulis karya ilmiah. Pada kegiatan berdiskusi dalam nmengajukan
pertanyaan atau menanggapi pertanyaan belum tampak nmendominasi
pelaksanaan perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil
observasi yang diperoleh, mahasiswa lebih sering pasif, hanya menerimaq
pendapaqt mahasiswa yang lain.Dalam kegiatan presentasi kelompok hanya
ada beberapa mahasiswa yang bersediua mempresentasikan hasil kerja
kelompok. Hanya ada beberapa mahasiswa saja yang mampu mendominasi
perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia di kelas.
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Berdasarkan temuan-temuan pada tahap eksplorasi, maka disusunlah
tahap pengembangan buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia dengan
pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia di Perguruan Tinggi se-Surakarta.diharapkan dapat mnenjadi salah
satu model alternatif pembelajaran Sintaksis bahasa Indonesia.yang dapat
diterapkann dalam mata kuliah Sintaksis BahasabIndonesia.
Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

Slamet (2009);

Purwati (2015); Nurdiyana (2012) dikatakan bahwa di kelas pembelajaran
kontekstual, para siswa bisa menghubungkan pelajaran ke dalam kehidupan
nyata. Mereka tidak hanya mendapatkan informasinya, tetapi juga belajar
nenggunakan kemampuan berfikir di tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan
kontekstual tidak hanya dipakai dalam ilmu bahasa saja, tetapi juga dapat
dikembangkan dalam pembelajaran pengantar kependudukan, Program Studi
Pendidikan Sosiologi (Nurdiyana, 2012).
Keterkaitan beberapa hasil penelitian dan analisis di atas dengan
penelitian ini adalah pemilihan strategi pembelajaran kontekstual sebagai
salah satu model pendekatan pembelajaran yang efektuif dan inovatif. Senada
dengan penelitian tersebut pendekatan yang tepat untuk pemahaman Sintaksis
adalah pendekatan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman Sintaksis.
b. Kebutuhan terhadap Buku Ajar Sintaksis
Pengembangan buku ajar Sintaksis dengan pendekatan kontekstual
adalah hasil temuan informasi mengenai kebutuhan pengguna buku ajar
terhadap pengembangan buku ajar Sintaksis. Hal yang dilakukan dalam
analisis kebutuhan adalah mengidentifikasi semua aspek kebutuhan yang
dapat diakomodasi melalui pengembangan buku ajar.
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Cunningsworth (2008: 6) mengatakan kecenderungan adanya ”teacher
center” pada kehadiran buku ajar, menyebabkan semakin jauhnyta jangkauan
hasil belajar pada tujuan pembelajaran. Dialog dalam kelas tidak terbangun
maksimal, komposisi konteks social semakin sedikit, dan wacana yang ada
tidak nembantu mahasiswa pada capaian pembelajaran pada aspek sikap dan
keterampilan. Hal tersebut menjadi kendala serius pula bagi dosen. Buku ajar
yang dibutuhkan adalah yang tepat dan dihadrikan untuk pembelajar bukan
untuk kepentingan perancang pembelajaran.
Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan buku ajar Sintaksis
dengan pendekatan kontekstual sangat dibutuhkan untuk mnemenuhi
kebutuhan mahasiswa dan dosen yang mnenjadi dasar pengembangan buku
ajar Sintaksis untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi se-Surakarta.
2. Pembahasan Tahap Pengembangan Model
Proses penyusunan prototipe model buku ajar Sintaksis Bahasa
Indonesia dengan pendekatan kontekstual untuk mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi se-Surakarta
hingga menjadi buku ajar mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia ada
beberapa masukan yang disampaikan oleh tim ahli (expert’s judgement) di
antaranya adalah: (a) materi yang disajikan harus disesuaikan dengan alokasi
waktu dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tagihan dalam buku
ajar tersebut; (b) Bahasa yang digunakan harus komunikatif sesuai dengan
hakikat fungsi bahasa dalam kurikulum untuk berkomunikasi; (c) Bahasa
harus mudah dipahami oleh mahasiswa, walaupun materi yang disajikan rumit
namun harus dapat dikemas dengan bahasa yang sederhana; (d) komponen
dalam inquiry perlu ditambah waktunya, supaya mahasiswa semakin mahir
dalam mengkonstruksi pengetahuan dalam materi Sintaksis tersebut.
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Di antara keempat perguruan tinggi di Surakarta, hanya di
Universitas Widya Dharma Klaten yang sudah mempunyai buku ajar
Sintaksis ditulis oleh dosen yang bersangkutan, yaitu Sukini pada tahun 2010
dengan judul: Sintaksis: Sebuah Panduan Praktis, karya dari Sukini. Untuk
perguruan tinggi yang lain, seperti Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo dan Universitas Sebelas Maret Surakarta tersebut masih
menggunakan buku teks (yang tidak ditulis oleh dosen yang bersangkutan).
Untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta masih berupa buku teks yang
digunakan dan sudah ditulis oleh dosen yang bersangkutan, yaitu
Markhamah pada tahun 2010 dengan judul: Sintaksis 2: Keselarasan Fungsi,
Kategori & Peran dalam Klausa.
Di empat Lokasi penelitian tersebut di atas, penulis memperoleh
dokumen buku teks Sintaksis bahasa Indonesia sebagai berikut: (1) Buku
teks Sintaksis karya Ramlan (2001) dianggap sebagai buku utama mata
kuliah Sintaksis karena di setiap perguruan tingg semua menggunakan buku
Sintaksis karya Ramlan tersebut, maka demi efisiensi disertasi ini, analisis
buku Sintaksis bahasa Indonesia karya Ramlan yang digunakan di empat
perguruan tinggi tidak dirinci satu per satu, tetapi secara terpadu. (2) Buku
teks Sintaksis karya Arifin dan Junaiyah, tahun 2009
Universitas Veteran

digunakan di

Bangun Nusantara Sukoharjo, (3) Buku Sintaksis

(Sebuah Pendekatan Praktis) karya, Sukini digunakan di Universitas Widya
dharma Klaten, sedangkan Universitas Sebelas Maret menggunakan bukubuku pendukung lebih dari satu, yakni di samping menggunakan buku
Sintaksis karya Sukini, juga menggunakan karya Chaer berjudul Sintaksis
Bahasa Indonesia (Pendekatan P, hasil roses).
Terkait dengan pengembangan buku ajar Bahasa Indonesia, hasil
penelitian Andayani (2015: 203) dalam International Journal of Humanities
and Social Science menjelaskan bahwa pemahaman asing terhadap kekayaan
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budaya dan keterampilan berbahasa Indonesia lebih baik yang menggunakan
buku teks model pembelajaran

integrative daripada mahasiswa yang

menggunakan teks konvensional.
Berdasarkan hasil uji ahli, uji praktik (dosen) dan uji pengguna
(peserta didik) menunjukkan bahwa model buku ajar yang dikembangkan
masuk ke dalam kategori layak. Namun demikiuan, model buku ajar tersebut
tidak terlepas dari catatan untuk kesempurnaan buku ajar berdasarkan data
yang diperoleh terdapat kritik, saran, atau komentar dalam uji produk baik
dari ahli, dosen, maupun peserta didik . Berdasarkan kritik, saran, atau
komentar tersebut telah dilakukan perbaikan terhadap model buku ajar yang
dikembangkan. Perbaikan yang dilakukan mencakup: (1) ketepatan
penggunaan kata; (2) ketepatan penggunaan ejaan; (3) pembahasan materi
kalimat dipecah menjadi dua bab, yakni BAB V dan BAB VI.
Berkaitan dengan penelitian ini, pengembangan buku ajar Sintaksis
Bahasa Indonesia dengan pendekatan kontekstual di pergurtuan tinggi ini
memiliki perbedaan dengan buku ajar yang selama ini beredar. Adapun
keunggulan dalam pengembangan buku ajar ini adalah: (1) melatih
mahasiswa menciptakan kerja sama yang kondusif; (2) materi dilengkapi
latihan soal dan tugas-tugas baik mandiri maupun kelompok; (3) Setiap
akhir bab terdapat refleksi untuk pemahaman materi.
c. Pembahasan Tahap Pengujian Buku Ajar
Rerata perolehan nilai pretest dan postest mahasiswa dalam uji coba
luas pada perkuliahan Sintaksis Bahasa Indonesia menunjukkan adanya
peningkatan, terlihat dari: (1) kemampuan Sintaksis Bahasa Indonesia
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dari rerata pretest 66,80
menjasdi 75,00; (2). Kemampuan Sintaksis Bahasa Indonesia Mahasiswa
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Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas
Widyadharma Klaten dari rerata pretest 68,08 menjasdi 70,30. Kemampuan
Sintaksis Bahasa Indonesia Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengalami
peningkatan dari rerata pretest 75,64 menjadi 81,05.
Berdasarkan analisis data dengan uji t independent

pada uji

eksperimen dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai postest kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata
skor untuk postest kelas kontrol adalah 75,64 dan rata-rata skor untuk postest
kelas eksperimen adalah 81,05. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa ratarata skor postest pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata skor postest
pada kelas kontrol. Dengan demikian, selisih pretest-postest kelas eksperimen
lebih baik daripada kelas kontrol.
Evaluasi dilakukan dengan alat bantu statistik uji t independent
terhadap perbedaan nilai kemampuan Sintaksis Bahasa Indonesia di dua
tempat perguruan tinggi Surakarta. Data selisih nilai pre-test dan post-test
kelompok kontrol (UMS) memiliki harga Kolmogorov-Smirnov tes sebesar
0,122 dengan signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Oleh karena itu H0 diterima
dan dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Data selisih nilai pre-test dan post-test antara kelompok eksperimen
dan kontrol memiliki harga Levene statistik sebesar 3,242 dengan signifikansi
sebesar 0,078 > 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima dan dinyatakan bahwa data
antar kelompok tersebut memiliki variansi yang seimbang.
Uji beda dari uji t independent Dengan demikian, ada perbedaan
selisih

nilai pretest - posttest maka kelompok kontrol dan kelompok

eksperimen memiliki perbedaan yang signifikan.
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Berdasarkan harga rata-rata dari masing-masing kelompok, diketahui
bahwa data kelompok eksperimen (UNIVET) memiliki perbedaan yang
signifikan dengan kelompok kontrol (UMS).
Pada penelitian terdahulu (Rahayu, I.W. Rasna, dan G. Artawan
(2013: 1; Rahayu.2014) menggunakan model penerapan kontekstual dalam
pembelajaran menulis pada siswa kelas XII SMKN 1 Denpasar. Hasil
penelitian

menunjukkan

penerapan

model

pembelajaran

kontekstual

tergolong baik sekali dengan skor 85,5 .Siswa merespon positif terhadap
kegiatan pembelajaran kontekstual tersebut. Bahkan pada tulisn tahun 2014
Rahayu juga menambahkan ciri-ciri kelas yang menggunakan metode CTL,
yakni (1) Adanya kerja sama di lingkungan kelas; (2) saling menunjang; (3)
gembira; (4) belajar dengan bergairah; (5) pembelajaran terintegrasi; (6)
menggunakan berbagai sumber; (7) siswa aktif; (8) menyenangkan; (9)
sharing dengan teman; (10) siswa kritis; dan (11) dosen aktif.
Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Johnson

(2008: 23)

Contextual Theaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang
mendorong guru/dosen untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan
dari situasi dunia nyata siswa/mahasiswa.
Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nurul, (2010): 15;
Suyanto, 2003: 1) menyatakan bahwa CTL apat membuat siswa terlibat dalam
kegiatan yang bermakna yang diharapkan dapat membantu mereka mampu
menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan konteks situasi
kehidupan nyata. Dikatakan lebih lanjut, belajar tidak hanya sekedar
menghafal tetapi mahasiswa harus dapat mengonstruksikan yang dimiliki
dengan cara mengaplikasikan yang dimiliki pada realita kehidupan seharihari.
Dalam buku Chaer (2015: 1) dikatakan bahwa pembahasa Sintaksis
telah banyak dilakukan, tetapi pada umumnya dilakukan secara analitis,
maksunhya saqtuan bahasa dari yang terbesar (Wacana) sampai terkecil
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(Frasa), dibahas strukturnya, kategorinya, jenisnya, dan maknanya. Lalu
munculnya buku Sintaksis karya Chaer tersebut dengan pendekatan proses.
Namun demikian, pada ranah afektif kurang mendapat perhatian, meskipun
untuk ranah psikomotorik yang berkaitan dengan proses pembelajaran sudah
banyak diterapkan dengan banyak dimunculkan tugas-tugas dan latihan.
Untuk itu,buku ajar Sintaksis Bahasa Indonesia yang saat ini dikembangkan
bertujuan

untuk

melengkapinya

dengan

menggunakan

pendekatan

kontekstual, yang mencakup tiga ranah dalam pembelajaran, yaitu ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik.

