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KATA PENGANTAR PENULIS 
 

yukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadlirat Allah Tuhan penguasa alam 

semesta yang atas izinnya buku PERMASALAHAN DOSEN DALAM 

MENULIS BAHASA INGGRIS AKADEMIK DAN MODEL 

PENGEMBANGANNYA yang merupakan salah satu luaran penelitian Strategi 

Nasional (STRANAS) yang dibiaya oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018 akhirnya bisa sampai ke 

hadapan para pembaca terhormat.  

Buku ini adalah buku monograf yang membahas tentang permasalahan 

yang dihadapi dosen dalam mengembangkan kemampuan menulis bahasa Inggris 

untuk tujuan akademik (English for academic purpose) yang meliputi  karakteristik 

pribadi yaitu sikap terhadap menulis bahasa Inggris, kecemasan  menulis, efikasi 

diri dalam menulis,  dan permasalahan-permasalahan kebahasaan (linguistik).  

Buku ini juga mengajukan model pengembangan kemampuan dosen dalam menulis 

bahasa Inggris akademik yang melibatkan universitas atau fakultas, perancang 

kurikulum, pengajar bahasa, serta dosen yang bersangkutan. Data yang disajikan 

dan dianalisis dalam buku ini dikumpulkan dari responden penelitian dengan 

menggunakan kuesioner, penugasan (elisitasi), dan diskusi terfokus (focus group 

discussion) yang kemudian dianalisis sehingga bisa dirumuskan sebuah model.  

Tim Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ristekdikti,  Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 6 Jawa Tengah, Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya, Kepala Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISSULA beserta jajarannya, 

Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi (FBIK) UNISSULA beserta 

jajarannya, para dosen di lingkungan UNISSULA yang telah berkenan menjadi 

responden, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini 

yang tidak bisa Tim Penulis sebutkan satu persatu.  

 Tim Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna untuk itu Tim 

Penulis sangat mengharapkan adanya masukan-masukan perbaikan sehingga secara 

bertahap buku ini bisa menjadi lebih baik.  Akhirnya kami berdoa semoga buku ini 

dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada para pembaca dan 

khalayak yang memerlukan.  
 

Terima kasih.  
 

Tim Penulis  
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Buat istri, suami dan anak – anak 

tim penulis semua. 

Semoga buku ini menjadi 

penyemangat untuk memulai 

sesuatu yang lebih besar. 
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LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 

  

 

ebutuhan menulis untuk keperluan akademik bagi dosen-dosen di perguruan 

tinggi  dari waktu ke waktu semakin tinggi.  Dalam rangka diseminasi ilmu 

pengetahuan, para dosen didorong bahkan diwajibkan untuk menghasilkan 

publikasi ilmiah bermutu yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional terutama 

yang terindeks oleh lembaga indeksasi internasional seperti Scopus, Thompson 

Routers, dan sebagainya (Menristekdikti, 2017). Pemerintah pun melalui 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) 

menawarkan banyak program untuk mendorong para dosen perguruan tinggi 

menghasilkan karya ilmiah bermutu dalam bentuk hibah penelitian, hibah 

penulisan artikel, pelatihan menulis, dan lain-lain (Kemristekdikti, 2018) 

Sebagaimana disebut dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), 

salah satu komponen capaian pembelajaran  di perguruan tinggi adalah kemampuan 

menulis karya ilmiah dalam jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Standar ini akan terpenuhi jika para dosen mempunyai kemampuan menulis ilmiah 

yang memadai. Kemampuan menerbitkan karya ilmiah di jurnal-jurnal 

internasional juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia akan mutu 

produk teknologi sesuatu bangsa sehingga devisa yang berhasil diraih bangsa 

tersebut di pasaran global akan meningkat (Cohen, Nelson, & Walsh, 2002; 

Kemristedikti, 2016).  

Walau demikian, adalah sebuah kenyataan bahwa kemampuan para dosen 

dan peneliti Indonesia dalam menghasilkan publikasi internasional terutama yang 

terindeks oleh lembaga indeksasi bereputasi masih rendah (Alimi & Rokhman, 

2017; Wiryawan, 2014). Beberapa faktor yang seringkali disebut sebagai 

penyebabnya adalah beban mengajar dosen dan ketersediaan anggaran untuk 

K 
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melaksanakan penelitian yang bermutu. (Arsyad, Purwo, Sukamto, & Adnan, 2019; 

Kriyantono, 2015). Banyak dosen yang harus mengajar lebih dari 20 SKS diluar 

kegiatan membimbing penulisan skripsi, thesis atau disertasi. Banyak pula dosen-

dosen yang memegang jabatan struktural seperti rektor, wakil rector, dekan sampai 

dengan ketua program studi yang pada akhirnya tidak mempunyai waktu yang 

cukup untuk melakukan penelitian dan menulis artikel. Banyak pula perguruan 

tinggi yang belum mampu menyediakan cukup anggaran bagi para dosennya 

sehingga mereka tidak mampu merancang dan melaksanakan penelitian bermutu. 

Namun permasalahan anggaran ini sekarang sudah bisa terselesaikan sebagian 

karena pemerintah melalui Ristekdikti menyediakan dana hibah yang cukup besar 

di setiap tahunnya yang bisa diakses oleh para dosen di seluruh Indonesia.  

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang sampai saat ini masih 

mengemuka adalah rendahnya kemampuan Bahasa Inggris orang Indonesia 

termasuk di dalamnya adalah para dosen perguruan tinggi (Lie, 2007; Ristekdikti, 

2019), terlebih lagi jika yang diukur adalah kemampuan menulis jurnal berbahasa 

Inggris. Hal ini penting digarisbawahi sebab sebagus dan sehebat apapun sebuah 

karya ilmiah jika hanya diterbitkan di jurnal dengan sirkulasi terbatas, misalnya 

pada jurnal lokal atau nasional berbahasa Indonesia tentu tidak akan bisa dipahami 

dengan mudah  oleh masyarakat dunia. Karya ini tidak akan memberikan kontribusi 

yang optimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Sampai dengan tahun 2017, publikasi internasional Indonesia masih rendah 

(Alimi & Rokhman, 2017; Hartono, Arjanggi, Nugroho, & Maerani, 2019; 

Kemristedikti, 2016; Wiryawan, 2014). Publikasi internasional Indonesia berada di 

urutan 8 diantara negara-negara di Asia dan ururan ke 3 diantara negara-negara 

Asia Tenggara (ASEAN).  Jumlah publikasi internasional Indonesia berada di 

bawah Malaysia dan Singapura (www.scimagojr.com/countryrank.php, 2017). Di 

tahun 2017, Indonesia mempunyai 19.098 dokumen, 18.683 diantaranya dapat 
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disitasi dan jumlah sitasi mencapai 4.059. Ada 2.134 sitasi sendiri (self-citation), 

0,21 rata-rata sitasi /dokumen, dan H index 196, sebagaimana tersajikan di Tabel 1.  

 

Table 1: Publikasi Internasional Negara-Negara di Asia Tahun 2017 

Rank- 

Ing 
Negara 

Doku-

men 

Dokumen 

bisa 

disitasi 

Sitasi 

Sitasi 

diri 

sendiri 

Sitasi 

per 

dok. 

H 

index 

1 China 508.654 492.893 26.580.3 174.748 0,52 712 

2 India 147.537 134.908 54.669 23.813 0,37 521 

3 Jepang 123.043 113.827 62.455 20.876 0,51 920 

4 Korea Selatan 80.743 76.733 43.632 12.621 0,54 576 

5 Taiwan 35.185 33.090 17.260 4.147 0,49 437 

6 Malaysia 31.043 29.606 11.293 3.656 0,36 249 

7 Singapura 20.803 19.012 17.565 3.997 0,84 492 

8 Indonesia 19.098 18.683 4.059 2.134 0,21 196 

9 Hong Kong 18.745 17.078 14.370 2.982 0,77 479 

10 Pakistan 16.897 15.843 10.426 4.361 0,62 217 

11 Thailand 15.666 14.664 6.476 1.625 0,41 289 

12 Viet Nam 6.393 6.031 3.490 947 0,55 183 

Sumber: www.scimagojr.com 

 

 

Ketrampilan menulis tidak bisa dicipta dalam waktu singkat, terlebih lagi 

menulis dalam bahasa Inggris yang bukan bahasa ibu dari para dosen. Masih 

banyak yang harus dikerjakan baik oleh dosen itu sendiri, perguruan tinggi, penulis 

berpengalaman yang bisa memberikan pelatihan, dan tidak kalah pentingnya adalah 

para pengajar dan peneliti  pembelajaran bahasa. Atas dasar itu, Tim Peneliti 

melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dosen, 

khususnya dosen non-bahasa Inggris, dalam hal mengembangkan kemampuan 

menulis bahasa Inggris akademik (English for academic purposes)  guna 

menemukan model yang bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut. 

Diharapkan temuan-temuan dari penelitian ini bisa menjadi rujukan 

universitas/perguruan tinggi maupun individu yang berencana atau berminat 

meningkatkan kemampuan para dosennya dalam menulis bahasa Inggris akademik.  
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Menulis bahasa Inggris akademik di dalam buku ini, sesuai dengan ruang 

lingkup tugas dan fungsi dosen, adalah menulis esai dan atau artikel jurnal ilmiah 

berbahasa Inggris yang diorientasikan untuk publikasi di jurnal-jurnal ilmiah 

nasional dan internsional. 

Adapun tujuan dari penyusunan buku ini adalah:  

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan dosen dalam mengembangkan 

kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. 

2. Menyusun model pengembangan kemampuan menulis bahasa Inggris untuk 

tujuan akademik yang sesuai dengan karakteristik dosen. 

3. Memberikan dorongan kepada dosen-dosen di perguruan tinggi untuk 

mengembangkan kemampuan menulis khususnya menulis bahasa Inggris 

akademik (English for academic purposes).  
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METODE 

 

uku ini disusun berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari responden 

dengan instrumen pengumpul data serta analisis sebagai berikut: 

 

2.1 Responden  

Responden penelitian ini adalah dosen-dosen Universitas Islam  Sultan 

Agung (UNISSULA) sebanyak 66 orang yang diambil dari sekitar 380 dosen 

dengan cara convenient sampling technique. Berdasarkan usia, 31 responden (47%) 

berusia di bawah 40 tahun dan sisanya 35 orang (53%) berusia di atas 40 tahun.  

Pembagian usia ini berpedoman bahwa usia 40 adalah tahap kematangan. Dengan 

asumsi bahwa seoarang dosen memulai profesinya sebagai dosen pada usia 25 

tahun, maka pada usia 40 tahun mereka telah bekerja selama 15 tahun.   

Dalam bentuk diagram, perbedaan usia responden disajikan dalam Gambar 

1 berikut ini.  

 
 

Gambar 1: Kelompok responden berdasar usia  
 

Pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin didapati bahwa 

responden laki-laki adalah 26 orang (39,39%) sedangkan sisanya 40 orang 
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(60,61%) adalah perempuan.  Sedangkan masa kerja sebagai dosen, responden bisa 

dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu 1) kurang dari 2 tahun, 2) 2 tahun 

sampai dengan 5 tahun, 3) 5 tahun sampai dengan 8 tahun, dan 4) lebih dari 8 

tahun.  Terdapat 9 responden (9.09%) responden dengan masa kerja kurang dari 2 

tahun, 20 responden (30,30%) dengan usia lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 

tahun, 8 responden (12,12%)  responden yang berusia di atas 5 tahun sampai 

dengan 8 tahun, dan 32 responden (48,48%) responden dengan masa kerja di atas 8 

tahun. Dalam bentuk diagram,kelompok usia responden disajikan dalam Gambar 2.  

 

 
 

Gambar 2: Kelompok responden berdasarkan masa kerja sebagai dosen 

  

Berdasarkan jabatan fungsional akademik, responden dikelompokkan 

menjadi 4 yaitu Tenaga Pengajar, Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala.  Dalam 

pengelompokkan tersebut tidak ada Guru Besar/Professor  karena di universitas 

tempat pelaksanaan penelitian ini jumlah Guru Besar dalam populasi ini kecil 

sehingga mereka tidak disertakan sebagai target responden.  Tenaga Pengajar 

adalah para dosen yang belum atau sedang memproses pengajuan jabatan fungsonal 

asisten ahli.  Jumlah terbesar responden adalah Tenaga Pengajar yaitu sebanyak 27 

orang (40,91%),  diikuti dengan  Asisten Ahli sebanyak 19 orang (28,79%), Lektor 
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sebanyak 16 orang (24,24%), dan paling kecil adalah Jabatan Lektor Kepala 

berjumlah 4 orang (6,06%).  Dalam bentuk diagram, data terkait dengan fungsional 

tersebut tersaji dalam Gambar 3.  

 

 
 

Gambar 3: Kelompok responden berdasarkan jabatan fungsional 

  

Pengelompokkan responden yang terakhir adalah berdasarkan klaster ilmu 

yang dalam hal ini dibagi menjadi 4 yaitu kesehatan, rekayasa (engineering), sosial 

humaniora, dan pendidikan. Untuk klaster pendidikan, meskipun di universitas 

tempat dilaksanakan penelitian ini terdapat program studi Pendidikan Bahasa 

Inggris, para dosen prodi ini tidak dipilih menjadi responden karena salah satu 

kriteria responden adalah tidak memiliki latar belakang pendidikan Bahasa atau 

Sastra Inggris.  

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa 21 orang responden (31,82%) 

berasal dari klaster kesehatan,  16 orang (24,24%) dari klaster rekayasa, 13 orang 

(19,70%) dari klaster sosial humaniora, dan sisanya 16 orang (24,24%) berasal dari 

klaster pendidikan.  Klaster kesehatan meliputi dosen-dosen dari program studi 

Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Keperawatan, dan Psikologi.  Klaster 

rekayasa meliputi Teknik Sipil, Planologi, Teknik Industri, Teknik Elektro dan 

Teknik Informatika.  Klaster sosial humaniora meliputi Ekonomi, Akuntansi,  

0
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Hukum dan Agama. Sedangkan klaster pendidikan meliputi Pendidikan 

Matematika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD), dan Pendidikan Agama Islam. Secara grafis responden berdasarkan 

klaster ilmu disajikan dalam Gambar 4. 

 

   
 

Gambar 4: Kelompok responden berdasarkan klaster ilmu 

 

2.2 Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini, ada  beberapa jenis data yang dikumpulkan yaitu data 

kemampuan menulis bahasa Inggris, data tentang pengalaman menulis bahasa 

Inggris, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sikap terhadap kegiatan menulis bahasa 

Inggris, kecemasan  responden, efikasi diri, serta preferensi responden terhadap 

pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan menulis. Data-data ini 

dikumpulkan melalui 3 cara yaitu:  

a. Elisitasi  

Elisitasi dilakukan dengan meminta responden menulis teks dalam 

bahasa Inggris. Semua responden diminta untuk menulis 2 s.d. 3 paragraf 

dengan topik bebas dalam bahasa Inggris.  Permintaan ini dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data kuesioner.  Hasilnya 

ternyata kurang menggembirakan karena hanya sedikit responden yang 

0

5

10

15

20

25

Kesehatan Engineeriing Sosial

Humaniora

Pendidikan



9 
 

 

bersedia mengumpulkan tulisannya. Untuk itu maka peneliti mengirimkan 

lagi form lembar kerja baru kepada beberapa responden yang dipilih secara 

acak.  Kali ini yang diminta adalah menulis topik yang sedang atau pernah 

diteliti oleh responden, atau topik yang pernah atau sedang ditulis oleh 

responden untuk keperluan publikasi. Dari 25 orang responden yang dipilih, 

hanya ada 10 orang yang mengirimkan lembar kerja mereka. Beberapa 

diantara karya tulisan yang dikirim ke peneliti adalah abstrak dan beberapa 

paragraf pendahuluan artikel ilmiah. Elisitasi data juga dilakukan di sela-

sela pelaksanaan pelatihan untuk uji coba materi pembelajaran yang 

dilakukan selama 25 jam. 

 

 
Gambar 5: Pengambilan data disela-sela kegiatan pelatihan menulis                        

bahasa Inggris akademik untuk dosen non-bahasa Inggris 

 

b. Kuesioner 

Ada beberapa kuesioner yang dipergunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian ini. Yang pertama adalah kuesioner untuk mengumpulkan 

gambaran kemampuan responden dalam menulis bahasa Inggris akademik 

(self-reported),  kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sikap (attitude) terhadap 



10 

 

kegiatan menulis bahasa Inggris, kecemasan (anxiety) yang dialami, dan 

efikasi diri (self-efficacy) dalam menulis bahasa Inggris. Kuesioner 

pengumpul data sikap, kecemasan dan efikasi diri berbentuk Likert 5 skala  

yang meminta responden menanggapi pernyataan berdasar tingkat 

kesetujuannya terhadap pernyataan yaitu dari Sangat Tidak Setuju (STS) 

sampai dengan Sangat Setuju (ST). Kuesioner pengukur sikap mengadopsi 

model attitude questionnaire test yang mengukur sikap yang meliputi aspek 

perilaku (behavioral), kognisi (cognitive), dan perasaan (emotional).  

Kuesioner pengukur kecemasan mengadopsi model uji kecemasan (anxiety 

test) yang dikembangkan oleh Sarazon dan Ganzer (1962) yang kemudian 

dimodifikasi oleh Cheng (Y. S. Cheng, 2004).  Sedangkan kuesioner untuk 

mengukur efikasi diri mengacu pada efikasi diri Bandura (Bandura, 1997).  

Kuesioner kedua mengumpulkan informasi tentang analisis kebutuhan 

terhadap pelatihan ketrampilan menulis Bahasa Inggris (needs analysis). 

Kuesioner ini mengumpulkan informasi tentang jenis ketrampilan menulis, 

yang, menurut responden, bermanfaat dan perlu dikuasai yang disajikan 

dalam bentuk Likert 5 skala tingkat kebermanfaatan dari “Sangat Tidak 

Bermanfaat”  sampai dengan “Sangat Bermanfaat”. Kuesioner ini juga 

mengumpulkan informasi tentang preferensi responden terhadap 

pelaksanaan kegiatan pelatihan seperti hari, jam, frekuensi per minggu dll. 

 

c. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion /FGD) 

Diskusi kelompok terfokus atau yang popular disebut FGD adalah 

metode pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai sebuah 

permasalahan tertentu yang spesifik melalui diskusi mendalam. Dalam 

penelitian ini FGD digunakan untuk mengumpulkan data tentang kesulitan-

kesulitan dan permasalahan responden dalam belajar menulis bahasa 

Inggris, dan preferensi responden terhadap materi dan metode belajar 

menulis, serta teknik-teknik belajar menulis.  
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Gambar 6: Suasana FGD tentang publikasi ilmiah dan penulisan                                 

bahasa Inggris akademik 
 

FGD juga dilakukan oleh peneliti bersama para  dosen program studi 

Pendidikan Bahasa Inggris dan program studi Sastra Inggris, serta 

pengelola dan pengajar dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengembangan 

Bahasa UNISSULA untuk merumuskan materi dan metode pembelajaran 

yang sesuai untuk para dosen di perguruan tinggi.  

 

Gambar 7: Suasana pelaksanaan FGD tentang silabus pembelajaran             

pengembangan kemampuan menulis bahasa Inggris akademik 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
13 

 

PERMASALAHAN PERSONAL YANG 

DIHADAPI DOSEN DALAM BELAJAR 

MENULIS BAHASA INGGRIS AKADEMIK  

 

 

alam upaya mengembangkan kemampuannya, dosen-dosen menghadapi 

karakteristik diri (personal differences) yaitu karakteristik diri yang pada 

setiap orang tetapi dengan tingkatan yang berbeda-beda (Dornyei, 2005). Dalam 

penelitian ini karakteristik diri tersebut difokuskan pada 3 hal yaitu 1) sikap 

(attitude), 2) kecemasan (anxiety), dan 3) efikasi diri (self-efficacy). Karakteristik 

diri yang berbeda antar pembelajar bahasa (learner differences) akan 

mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan sebuah proses pembelajaran bahasa 

(Saville-Troike, 2012) 

 

3.1 Sikap (Attitude) 

Sikap adalah sebuah predisposisi seseorang terhadap sebuah objek yang 

bisa positif (favorable) maupun negatif (unfavorable) (Oskamp & Schultz, 2005). 

Sikap terbentuk dari reaksi evaluatif terhadap sebuah objek yang dikembangkan 

oleh seseorang berdasarkan kepercayaan atau pemikirannya (Gardner, 1985). Sikap, 

dengan demikian, terkait dengan nilai dan kepercayaan seseorang akan suatu objek 

yang pada akhirnya akan mendorong  atau menghalangi seseorang  untuk 

memunculkan perilaku tertentu (Horwitz, 2001).   

Sikap seorang dosen untuk mau belajar atau menolak belajar menulis 

bahasa Inggris akan dipengaruhi oleh nilai dan kepercayaan dosen tersebut akan 

kegiatan itu.  Jika seorang dosen menemukan nilai positif terhadap kegiatan itu, 

bahwa misalnya dengan belajar menulis bahasa Inggris akan membuat ia mampu 

menulis teks bahasa Inggris dengan baik dan nantinya juga akan mampu menulis 

jurnal berbahasa Inggris untuk publikasi internasional, bahwa ia percaya bahwa 

kegiatan tersebut akan membawa kebaikan pada dirinya, maka akan muncul 

D 

3 



14 

 

dorongan pada dirinya untuk belajar. Sebaliknya jika yang ia temukan adalah nilai-

nilai negatif seperti bertambahnya beban kerja dan fikiran, bertambahnya kesibukan 

dan ia percaya bahwa kegiatan tersebut tidak akan memberikan apa-apa bahkan 

merugikan dirinya maka yang muncul adalah penolakan atau penghindaran atas 

kegiatan tersebut.  

Sikap bisa berubah-ubah dan melibatkan tingkat emosi seperti perasaan diri 

sendiri dan hubungan diri dengan masyarakat (Brown, 2001).  Sebagai contoh, 

dulunya dosen A bersikap negatif terhadap kegiatan belajar menulis jurnal. Ia 

berpandangan bahwa kegiatan itu hanyalah membuang-buang waktu. Tetapi dengan 

berjalannya waktu, dimana ia menemukan kemanfaatan menulis jurnal, sikap dosen 

tersebut berubah menjadi positif dan mau meluangkan waktu untuk belajar menulis.  

Dalam kaitannya dengan pembelajaran dan penguasaan bahasa, sikap 

memiliki 3 dimensi yaitu dimensi perilaku, dimensi kognitif, dan dimensi afektif 

yang didasarkan pada 3 pendekatan teoritis yaitu behaviorisme, kognitifisme, dan 

humanism (Eshghinejad, 2016). Dimensi perilaku menggambarkan bagaimana 

seseorang berperilaku dan bersikap di sebuah situasi tertentu. Sikap positif 

mengarah pada perilaku baik.  Sebaliknya, sikap negatif akan mengarah pada 

perilaku buruk. Dimensi kognitif menggambarkan kepercayaan seseorang terhadap 

sesuatu yang ia terima dan pahami berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. 

Sedangkan dimensi afektif menggambarkan kecenderungan emosi untuk menyukai 

atau membenci sesuatu. Penelitian-penelitian  terdahulu telah mengkonfirmasi 

adanya hubungan positif antara sikap dan keberhasilan pembelajaran bahasa, juga 

sikap dan motivasi (Hashemian & Heidari, 2013; Jafre, Abidin, & Alzwari, 2012).  

Dengan demikian jika para dosen ingin berhasil dalam belajar menulis bahasa 

Inggris, maka mereka harus mempunyai sikap positif terhadap kegiatan tersebut. 

Data sikap dosen dalam menulis bahasa Inggris akademik yang dianalisis 

dalam penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner dengan skala Likert dengan 

item-item pernyataan sebagai berikut:  
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1. Saya suka belajar menulis artikel ilmiah dengan bahasa Inggris. 

2. Kemampuan menulis artikel ilmiah berbahasa Inggris akan membantu 

meningkatkan kinerja saya sebagai dosen. 

3. Kemampuan menulis artikel ilmiah berbahasa Inggris akan membantu saya 

membangun jejaring dengan para peneliti. 

4. Ketika ada pelatihan menulis Bahasa Inggris, saya akan berpartisipasi. 

5. Kemampuan menulis artikel ilmiah berbahasa Inggris akan membuat saya 

lebih percaya diri. 

6. Menulis dalam Bahasa Inggris bisa membantu mengembangkan 

kemampuan akademik saya. 

7. Artikel ilmiah berbahasa Inggris lebih mudah diterima oleh jurnal-jurnal 

ilmiah. 

8. Menulis artikel dalam bahasa Inggris mendorong saya membaca dan 

memahami topik-topik yang relevan dengan topik saya secara lebih luas dan 

mendalam. 

9. Menulis artikel ilmiah berbahasa Inggris itu terlalu sulit untuk dipelajari. 

10. Saya tidak bisa mengembangkan gagasan saya jika harus menulisnya dalam 

bahasa Inggris. 

11. Menulis artikel berbahasa Inggris itu menyenangkan. 

12. Saya akan merasa bangga jika bisa menyelesaikan sebuah artikel ilmiah 

berbahasa Inggris. 

13. Saya akan merasa bangga jika artikel ilmiah saya bisa diterbitkan di jurnal 

internasional. 

14. Jujur, saya tidak punya minat menulis artikel dalam bahasa Inggris. 

15. Menulis artikel dalam bahasa Inggris hanya akan membuat saya depresi. 

 

Data yang diperoleh menujukkan bahwa skor rerata sikap adalah 61.09  

sebagaimana pada Tabel 2 berikut:  
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Table 2: Skor rerata sikap responden terhadap menulis bahasa Inggris 

 N Min. Max. Rerata SD 

Sikap terhadap Bahasa 

Inggris Menulis 
66 46.00 75.00 61.09 7.24 

Valid N (listwise) 66     

 

Jika skor rerata tersebut dimasukkan ke dalam kategori Rendah (negatif), Sedang 

(netral), dan Tinggi (positif) yang ditentukan dengan skor rerata hipotetik, sikap 

dengan kategori rendah adalah manakala skor rerata berada di bawah 35 (skor 

rerata dikurangi deviasi standar), dan kategori tinggi (positif) berada pada skor 

rerata lebih besar atau sama dengan 55 (skor rerata ditambah deviasi standar), maka 

skor rerata sikap dosen non-bahasa Inggris dalam menulis akademik berbahasa 

Inggris adalah positif dan tidak ada perbedan signifikan antara  dosen laki-laki dan 

dosen perempuan (Hartono & Arjanggi, 2017).   

 Sikap positif ini penting karena tingkat capaian pembelajaran bahasa asing 

atau bahasa Inggris dipengaruhi oleh faktor sikap (Gardner, 1985).  Penelitian 

Hashemian dan Heidari, sebagai contoh, menemukan bahwa pembelajar yang 

memiliki sikap positif bisa menulis lebih baik dibandingkan teman-temanya yang 

memiliki sikap negatif (Hashemian & Heidari, 2012). Pembelajar yang tidak 

memiliki sikap positif terhadap kegiatan menulis bahasa Inggris tidak akan 

menyadari akan kepentingan kemampuan tersebut dalam dirinya (Abidin M. J., 

2012).  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menguasai sebuah ketrampilan 

berbahasa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi mental atau ketrampilan 

berbahasa tetapi juga ditentukan oleh sikap dan persepsi pembelajar terhadap 

bahasa sasarannya. Ketika seseorang atau dosen tidak lagi memiliki minat dan 

kecenderungan untuk bisa terampil dalam menulis Bahasa Inggris untuk 

kepentingan publikasi internasionalnya, ia tidak akan termotivasi untuk 

memerolehnya.  
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 Analisis aspek sikap menunjukkan bahwa skor rerata aspek perilaku adalah 

4,40, aspek kognitif adalah 3,37, sedangkan aspek emosi (afektif) adalah 4,07. 

Aspek perilaku ditunjukkan dengan indikator sikap positif dosen bahwa 

kemampuan menulis artikel ilmiah berbahasa Inggris akan mampu meningkatkan 

kinerja, membantu membangun jejaring, dan juga membantu mengembangkan 

kemampuan akademik. Sedangkan indikator aspek kognitif meliputi pemahaman 

responden bahwa artikel berbahasa Inggris akan lebih mudah diterima di jurnal-

jurnal ilmiah, menulis artikel dalam bahasa Inggris akan mendorong dosen 

membaca dan memahami topik-topik yang relevan dengan topik yang sedang 

ditulis secara lebih luas dan mendalam.  Untuk aspek emosi (afektif), indikatornya 

ditunjukkan antara lain dengan munculnya rasa lebih percaya diri, kebanggaan, dan 

kegiatan menulis merupakan kegiatan yang menyenangkan.  

Jika dilihat dari dimensinya yaitu 1) dimensi perilaku, 2) dimensi kognitif, 

dan 3) dimensi afektif, diperoleh data sebagaimana di Tabel 3 berikut. 

 
Table 3: Kelompok sikap berdasarkan dimensinya 

Sikap 

Dimensi  

Perilaku 

Dimensi 

Kognitif 

Dimensi  

Afektif  

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Negatif 6 9,1 12 18,1 10 15,2 

Netral 42 63,6 43 65,2 42 63,6 

Positif 18 27,3 11 16,7 14 21,2 

Jumlah 66 100 66 100 66 100 

 

Pada dimensi kognitif, terdapat responden dengan sikap negatif tertinggi di 

antara dimensi perilaku dan dimensi afektif, sementara dimensi perilaku memiliki 

jumlah responden yang bersikap negatif dengan jumlah terkecil. Tetapi dimensi 

perilaku memiliki jumlah dosen dengan sikap positif terbanyak, dan dimensi 

kognitif memiliki jumlah dosen dengan siap positif terendah.  
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Meskipun secara rata-rata, skor sikap berada di kategori tinggi, tetapi jika 

memperhatikan data pada Tabel 3 terlihat jelas bahwa sebagian besar dosen 

(>60%) memiliki sikap yang netral terhadap kegiatan menulis bahasa Inggris. 

Karena sikap berkorelasi positif dengan motivasi dan keberhasilan belajar, dengan 

demikian untuk bisa berhasil dalam belajar menulis bahasa Inggris para dosen 

pertama-tama harus memiliki sikap positif karena dengan sikap positif ini mereka 

akan mampu menghadapi beragam kesulitan dan hambatan yang akan mereka 

temui ketika belajar mengembangkan kemampuannya.    

 

3.2 Kecemasan (Anxiety)  

Mengukur kecemasan dosen dalam menulis bahasa Inggris juga penting 

dilakukan karena kecemasan merupakan faktor utama yang sering dihadapi oleh 

para pembelajar menulis (Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986). Menurut Krashen 

(Krashen, 2009),  kecemasan merupakan bagian dari faktor afektif yang akan 

mempengaruhi keberhasilan pemerolehan pembelajaran dan pemerolehan bahasa. 

Bersama dengan faktor efikasi diri, kecemasan menjadi hal penting dalam 

keberhasilan pembelajaran ketrampilan berbahasa (Y. Cheng, 2002) 

Kecemasan adalah perasaan campuran antara rasa takut, tegang, gelisah, 

dan khawatir akan sesuatu yang kadangkala tidak jelas, dan datang dengan tiba-

tiba, bahkan terkadang tanpa sebab khusus yang bisa dikenali oleh penderita. 

Kecemasan merupakan ketidakberdayaan neurotik yang memunculkan rasa tidak 

aman, tidak matang, kekhawatiran karena perasaan tidak mampu dalam 

menghadapi sebuah tuntutan atau harapan lingkungan. 

Kecemasan adalah hambatan utama yang dihadapi dan harus diatasi oleh 

pembelajar bahasa asing (Horwitz et al., 1986). Studi menunjukkan adanya korelasi 

negatif yang konsisten antara kecemasan dengan  capaian pembelajaran (MacIntyre 

& Gardner, 1991). Artinya jika seorang pembelajar mengalamai kecemasan dalam 

belajar, maka ia akan cenderung gagal. Untuk bisa berhasil maka seorang 
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pembelajar bahasa harus mampu menghilangkan, atau setidaknya mengurangi rasa 

cemasnya. 

Ada 3 jenis kecemasan (anxiety) yaitu  trait anxiety, state anxiety, dan 

situation specific anxiety (Horwitz, 2001).  Trait anxiety adalah adanya rasa 

khawatir dan terancam yang menghinggapi diri seseorang disebabkan oleh 

kepribadian individu. Yang kedua adalah state anxiety yang merupakan kondisi 

emosional seseorang yang bersifat sementara dalam bentuk rasa tegang dan 

khawatir yang dirasakan secara sadar. Sedangkan yang ketiga adalah situation-

specific anxiety yang merupakan perasaan cemas dan khawatir karena seseorang 

berada pada situasi tertentu (Maclntyre & Gardner, 1994).  

Kecemasan menulis dalam bahasa asing adalah situation-specific anxiety 

karena kecemasan ini muncul pada saat seseorang masuk pada situasi tertentu yaitu 

kegiatan menulis. Hal ini bisa disebabkan karena bayangan kesulitan yang dihadapi 

ketika seseorang memikirkan harus menulis dalam bahasa Inggris karena bahasa 

Inggris di Indonesia adalah bahasa asing. 

Di penelitian ini, data kecemasan menulis bahasa Inggris dikumpulkan 

dengan kuesioner berbentuk skala Likert. Responden diminta memberikan tingkat 

persetujuannya atas 15 pernyataan indikator kecemasan yang diajukan yaitu:  

1. Saya merasakan jantung saya berdebar-debar ketika saya menulis artikel 

berbahasa Inggris dengan batasan waktu tertentu. 

2. Saya sering memilih untuk menuliskan pemikiran saya dalam bahasa 

Inggris. 

3. Saat menulis dalam bahasa Inggris, saya sering khawatir kalau saya 

akan menggunakan ungkapan-ungkapan dan kalimat secara tidak tepat. 

4. Pikiran saya seringkali menjadi kosong (blank) ketika saya mulai 

menulis bahasa Inggris. 

5. Saya tidak khawatir kalau tulisan berbahasa Inggris saya lebih buruk 

dibandingkan dengan tulisan orang lain. 
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6. Ketika saya menulis dalam bahasa Inggris, gagasan-gagasan dan kata-

kata saya biasanya mengalir lancar-lancar saja. 

7. Pikiran saya menjadi kacau ketika saya menulis bahasa Inggris dengan 

batasan waktu tertentu. 

8. Saya sering merasa panik ketika menulis artikel berbahasa Inggris. 

9. Saat menulis dalam bahasa Inggris, saya sering khawatir bahwa cara 

saya mengungkapkan dan mengorganisasikan gagasan-gagasan tidak 

sesuai dengan norma penulisan berbahasa Inggris. 

10. Saya takut kalau dosen-dosen lain akan menertawakan tulisan berbahasa 

Inggris saya jika mereka membacanya. 

11. Saya akan berusaha mencari alasan-alasan penolakan sebisa mungkin 

jika diminta menulis dalam bahasa Inggris. 

12. Saya sama sekali tidak mengkhawatirkan pendapat orang lain mengenai 

tulisan bahasa Inggris saya. 

13. Sekujur badan saya terasa kaku dan tegang ketika saya harus menulis 

dengan bahasa Inggris. 

14. Saya biasanya merasa nyaman dan santai ketika menulis dalam bahasa 

Inggris. 

15. Saya sama sekali tidak takut kalau tulisan berbahasa Inggris saya dinilai 

sangat buruk. 

 

Data penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dosen non-

bahasa Inggris dalam menulis akademik berbahasa Inggris adalah sedang. Hal ini 

berdasarkan skor rerata kecemasan yang ada pada angka 38.96 sebagaimana pada 

Tabel 4 berikut. 

Table 4: Tingkat kecemasan responden dalam menulis Bahasa Inggris 

 N Min Max Rerata S.D. 

Kecemasan terhadap Menulis  66 16.00 56.00 38.96 9.52 

Valid N (list wise) 66     
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Namun jika dosen-dosen dikelompokkan ke dalam 3 kelompok “Rendah, Sedang”, 

dan “Tinggi” sebagaimana pada Tabel 5, jumlah dosen yang mengalamai tingkat 

kecemasan tinggi lebih besar disbandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat 

kecemasan rendah.  Ada 15,1% dosen yang memiliki tingkat kecemasan rendah, 

sedangkan ada 37,9%  dosen mengalami tingkat kecemasan tinggi. Kecemasan 

rendah artinya jika para dosen tersebut diminta untuk menulis dalam bahasa Inggris 

mereka tidak akan merasa cemas atau khawatir. Sedangkan kecemasan tinggi 

berarti sebaliknya, mereka akan merasa cemas, stress, atau khawatir.  Karena 

kecemasan berkorelasi negatif dengan keberhasilan pembelajaran bahasa, dosen-

dosen yang mengalamai kecemasan tinggi memiliki peluang berhasil lebih rendah 

dibandingkan dengan dosen-dosen yang merasakan kecemasan rendah.  

 

Table 5: Kelompok responden berdasarkan tingkat kecemasan 

Kelompok Berdasarkan 

Tingkat Kecemasan 
N % 

Min. 

Score 

Max. 

Score 

Mean 

Score 

Jumlah Responden 66 100 16.00 56.00 38.96 

Memiliki Kecemasan 

Rendah  
10 15.1 16.00 19.00 21.70 

Memiliki Kecemasan 

Sedang 
31 47.0 30.00 42.00 36.80 

Memiliki Kecemasan 

Tinggi 
25 37.9 43.00 56.00 48.12 

 

Pengelompokan responden berdasarkan dimensi kecemasan diperoleh data 

bahwa kecemasan yang paling dirasakan oleh responden adalah kecemasan somatik 

diikuti dengan kecemasan perilaku penghindaran dan kecemasan kognitif. 

Kecemasan somatik adalah persepsi seseorang akan dampak dari kecemasan yang 

memunculkan perasaaan tidak nyaman seperti kegugupan dan ketegangan (Y. S. 

Cheng, 2004).  Pada penelitian ini kecemasan somatik diukur dengan 5 gejala yaitu 

adanya jantung yang berdebar-debar, pikiran yang tiba-tiba kosong (blank mind), 

pikiran kacau, serta kepanikan ketika diminta untuk menulis. Temuan penelitian ini 



22 

 

sesuai dengan temuan Min dan Rahmat (Min & Rahmat, 2014) dan  Jebreil dkk.  

(Jebreil, Azizifar, & Gowhary, 2015)  yang menemukan bahwa kecemasan somatik 

merupakan kecemasan yang paling sering dialami oleh para pembelajar menulis 

bahasa Inggris.   

Kecemasan somatik adalah persepsi seseorang tentang dampak-dampak 

psikologis dari sesuatu yang memunculkan kecemasan tersebut. Gugup dan tegang 

adalah tanda-tanda munculnya kecemasan somatik.  Kecemasan kognitif adalah 

kecemasan yang muncul karena pengalaman melakukan kegiatan tersebut yang 

kurang menyenangkan, kekhawatiran akan persepsi orang lain terhadap dirinya, 

fikiran-fikiran negatif seperti akan terjadinya kegagalan dan sejenisnya.  Sedangkan 

kecemasan perilaku penghindaran adalah aspek perilaku dari kecemasan dimana 

muncul dorongan pada diri seseorang yang cemas untuk menghindari sesuatu objek 

yang memunculkan kecemasan tersebut.  

 

Table 6: Tingkat kecemasan berdasarkan dimensinya 

Tingkat Kecemasan 

Berdasarkan Dimensinya 
N Min Max Mean S.D. 

Kecemasan Somatik  66 5.00 22.00 15.06 3.93 

Kecemasan kognitif 66 4.00 16.00 11.17 2.85 

Perilaku Penghindaran 66 5.00 20.00 12.73 3.77 

Valid N (list wise) 66     

 

3.3 Efikasi Diri  (Self-Efficacy) 

Efikasi diri adalah sebuah konstruk yang berasal dari teori sosio-kognitif 

yang didefinisikan sebagai penilaian seseorang terhadap kemampuannya untuk 

menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik 

(Bandura, 1997). Efikasi diri berpengaruh kuat terhadap tingkat ketabahan dan 

kesungguh-sungguhan seseorang dalam upaya menyelesaikan sebuah 
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tugas/pekerjaan, Seseorang dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa ia akan 

mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, sebaliknya seseorang dengan 

efikasi diri rendah akan memandang tugas sebagai ancaman yang harus dihindari.  

Studi-studi terdahulu telah mengkonfirmasi bahwa ada korelasi positif dan 

signifikan antara efikasi diri dan kemampuan menulis dimana efikasi diri berfungsi 

sebagai prediktor capaian keberhasilan menulis (Erkan & Saban, 2011; Tanyer, 

2015). Disamping itu, efikasi diri juga memengaruhi motivasi (Pajares, 1996; 

Schunk, 2003) 

Efikasi diri bersumber dari 4 hal yaitu 1) pengalaman diri dalam 

menyelesaikan tugas/pekerjaan sejenis (mastery experience), 2) pengalaman 

melihat keberhasilan orang lain (vicarious experience), 3) dorongan sosial (social 

persuasion), dan 4) keadaan afeksi /emosi diri (emotional state) (Bandura, 1997, 

2004).   Mastery experience adalah pengalaman langsung yang dialami oleh 

seorang individu dalam melaksanakan atau menyelesaikan sebuah tugas. 

Keberhasilan akan memunculkan keyakinan akan kemampuannya, sebaliknya 

kegagalan akan menurunkannya. Jika seseorang dosen berhasil menulis dan 

menyelesaikan sebuah artikel berbahasa Inggris misalnya, pengalaman ini akan 

meningkatkan efikasi dirinya yaitu penilaian ia akan kemampuannya melakukan 

tugas tersebut. Sebaliknya jika ia gagal, maka penilaian dirinya akan 

kemampuannya akan menurun.   

Yang kedua adalah vicarious experience, sejenis social modeling yaitu 

pengalaman seseorang melihat atau mengamati orang lain yang dipersepsikan 

memiliki kemampuan setara dengannya yang berhasil atau gagal dalam 

melaksanakan sesuatu yang sama dengan yang akan dilakukan oleh yang 

bersangkutan.  Jika seseorang dosen melihat dan mengetahui bahwa sejawatnya 

(yang dipersepsikan memiliki kemampuan setara) berhasil menyelesaikan sebuah 

artikel berbahasa Inggris, hal ini akan meningkatkan efikasi dirinya bahwa dia pun 

akan mampu melakukannya. Sebaliknya, jika ia melihat sejawatnya gagal 
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melakukannya maka efikasi dirinya pun akan turun dan akan muncul keyakinan 

pada dirinya bahwa dia tidak akan mampu.   

Verbal persuasion adalah dorongan verbal yang diterima oleh seseorang 

dari orang-orang atau pihak-pihak yang berpotensi memengaruhi kehidupannya.  

Jika seseorang didorong atau dibujuk secara verbal bahwa ia akan mampu 

melakukan sesuatu tugas yang akan diberikan dengan baik, bahwa ia akan berhasil, 

hal ini akan meningkatkkan efikasi dirinya. Akan muncul keyakinan pada dirinya 

bahwa ia akan mampu melakukannya. Sebaliknya jika yang ia dapati adalah 

dorongan negatif bahwa ia tidak akan mampu melakukan tugas atau pekerjaan 

tersebut, maka efikasi dirinya akan menurun, ia akan semakin tidak percaya kalau 

ia akan mampu melakukannya. 

  Sedangkan konstruk terakhir adalah emotional state yang mengacu pada 

keadaan emosi dan afeksi seseorang ketika melakukan tugas tertentu. Stress, 

cemas, gugup, tegang dan sejenisnya akan menurunkan tingkat efikasi diri.  

Sebaliknya, suasana yang gembira dan menyenangkan akan menaikkan efikasi diri. 

Data efikasi diri dikumpulkan dengan kuesioner berbentuk skala Likert 

dengan 16 pernyataan yang meminta responden memberi tanggapan sesuai dengan 

tingkat kesetujuan. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis dengan jelas dan 

tetap terfokus pada topik. 

2. Salah satu masalah saya adalah saya tidak bisa fokus menulis pada saat 

saya seharusnya mulai. 

3. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis artikel dengan 

menggunakan data-data detail untuk mendukung ide-ide pokok. 

4. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis dengan organisasi 

yang baik. 

5. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis dengan format 

paragraf yang benar. 
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6. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis kalimat-kalimat 

yang mampu memikat pembaca. 

7. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis dengan 

menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. 

8. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis dengan konstruksi 

kalimat yang baik. 

9. Ketika saya memutuskan untuk menulis artikel berbahasa Inggris, saya 

langsung mengerjakannya. 

10. Ketika mencoba belajar menulis artikel berbahasa Inggris, saya cepat 

menyerah jika pada usaha pertama saya sudah gagal. 

11. Ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, saya biasanya tidak 

menanganinya dengan baik. 

12. Saya tidak mau belajar hal-hal baru ketika hal-hal tersebut kelihatan 

sulit bagi saya. 

13. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis kata dan kalimat 

dengan pengejaan /pelafalan yang benar. 

14. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis dengan 

menggunakan tanda baca yang tepat. 

15. Saya mudah sekali menyerah. 

16. Meskipun dengan bahasa Inggris, saya bisa menulis artikel yang bagus. 

 

Data penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri dosen non-bahasa Inggris 

yang menjadi responden berada pada rerata 38,18. Dengan rerata hippotetik 36, 

maka skor ini masuk ke dalam tingkat “sedang (moderate)”. Dengan demikian 

disimpulkan  bahwa efikasi diri dosen dalam menulis bahasa Inggris akademik 

adalah “sedang”.   
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Table 7: Rerata skor efikasi diri 

 N Min. Max. Mean SD 

Self-Efficacy 66 19.00 60.00 38.18 9.83 

Valid N (list wise) 66     

 

Jika responden dikelompokkan berdasarkan skor efikasi dirinya, hasilnya tersaji di 

Tabel 8 berikut. 

 

Table 8: Jumlah dan prosentasi dosen berdasarkan tingkat ffikasi diri 

No Tingkat Efikasi Diri Frekuensi % 

1 Rendah 13 19,7 

2 Sedang 32 48,5 

3 Tinggi 21 31,8 

4 Total 66 100.0 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit dosen (31,8%) yang memiliki 

efikasi diri tinggi dalam menulis berbahasa Inggris.  Sebagian besar memiliki 

efikasi diri sedang (48,5%) dan bahkan rendah (19,7%). Data penelitian juga 

menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap efikasi diri, sedangkan 

dosen tenaga pengajar yaitu dosen-dosen baru yang belum memeroleh jabatan 

fungsiaonal akademik memiliki rata-rata skor efikasi diri tertinggi (Hartono, 

Arjanggi, & Praptawati, 2018). Karena efikasi diri adalah prediktor keberhasilan 

maka untuk bisa berhasil dalam belajar menulis bahasa Inggris,  para dosen harus 

meningkatkan efikasi dirinya.   
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PERMASALAHAN DAN KESULITAN 

LINGUISTIK DOSEN DALAM MENULIS 

BAHASA INGGRIS  

 

 

alam upaya meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris, dosen-dosen 

juga menghadapi permasalahan dan kesulitan linguistik yaitu kesulitan yang 

terkait dengan bahasa.  Untuk bisa menuangkan dan mengomunikasikan pemikiran 

atau hasil penelitian dengan baik dan bisa dipahami, dosen perlu memiliki 

ketrampilan berbahasa yang baik pula. Terlebih lagi bahasa Inggris adalah bahasa 

asing bagi dosen-dosen Indonesia yang sebagaimana disampaikan di depan menjadi 

satu diantara penyebab rendahnya publikasi internasional dosen Indonesia.  

 

4.1 Persepsi Kesulitan 

Data persepsi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dosen dalam 

mengembangkan kemampuan menulis bahasa Inggris dikumpulkan dengan 

kuesioner  yang berupa pernyataan dengan jawaban dikotomis “Ya” atau “Tidak”. 

Jawaban “Ya” menunjukkan kesetujuan responden terhadap pernyataan, sebaliknya 

jawaban “Tidak” menunjukkan ketidaksetujuan. Jawaban-jawaban tersebut 

kemudian dihitung dan ditabulasikan dalam bentuk jumlah dan prosentase dan 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Table 9: Kemampuan dan kesulitan responden dalam menulis bahasa Inggris 

No Pernyataan 
Ya 

(%) 

Tidak 

(%) 

1 
Ketika saya ingin menulis artikel ilmiah berbahasa 

Inggris, saya sering tidak tahu apa yang perlu saya tulis.  
34,85 65,15 

2 
Saya bisa memilih dan menggunakan kosakata yang tepat 

sesuai topik tulisan saya.  
46,97 53,03 

3 

Saya sering menghadapai permasalahan dalam 

menuangkan pikiran-pikiran saya ke dalam kalimat-

kalimat bahasa Inggris yang dapat dipahami.  

60,61 39,39 

D 

4 
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4 
Saya bisa menyusun kalimat-kalimat saya ke dalam 

paragraf yang baik. 
42,42 57,58 

5 
Saya sering kali tidak tahu istilah khusus bahasa Inggris 

yang relevan dengan topik yang saya sedang tulis.  
48,48 51,52 

6 
Saya tahu bagian-bagian penting dari sebuah artikel 

ilmiah.  
81,82 18,18 

7 
Saya dapat memparafrase kutipan atau informasi dari 

jurnal dengan bahasa saya sendiri.  
65,15 34,85 

8 

Saya sering menghadapi permasalahan ketika 

menerjemahkan frase dan kalimat bahasa Indonesia saya 

ke dalam bahasa Inggris.  

63,64 36,36 

9 
Saya biasanya minta bantuan jasa penerjemah untuk 

menulis artikel ilmiah saya.  
40,91 59,09 

10 
Saya biasanya meminta bantuan saudara atau teman 

sekerja untuk menulis artikel ilmiah saya.  
57,58 42,42 

 

Butir Nomor 1 dimaksudkan untuk mengukur tingkat permasalahan 

responden dalam penguasaan topik yang akan ditulis. Hasilnya menunjukkan 

bahwa 34,85% responden mengalami permasalahan tersebut, tetapi sisanya yang 

65,15% tidak. Ini bisa diartikan bahwa sebagian besar responden ketika mereka 

ingin menulis artikel ilmiah berbahasa Inggris, mereka telah mempunyai topik 

tertentu yang akan dikembangkan. Tetapi perlu juga dipahami bahwa bagi sebagian 

dosen yang mempunyai permasalahan dengan topik tidak selalu berarti bahwa 

permasalahan tersebut sudah selalu muncul sejak awal karena penguasaan topik 

bisa jadi hilang atau kacau ketika mereka harus menuliskannya dalam bahasa 

Inggris. Hal ini terutama bagi mereka yang mengalami kecemasan somatik tinggi.  

Dalam hal pembelajaran bahasa kedua, kecemasan sering menjadi hambatan besar 

dalam kegiatan menulis (Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986)  dan berkorelasi negatif 

dengan kinerja menulis tersebut (Trang, Moni, & Baldauf Jr., 2013) 

 Butir 2 sampai dengan 5 dipergunakan untuk mengidentifikasi adanya 

permasalahan kebahasaan bagi responden ketika mereka menulis berbahasa 

Inggris.  Ini penting karena penguasaan bahasa telah lama menjadi penghambat 
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dosen-dosen Indoensia untuk menulis dalam bahasa Inggris (Alimi & Rokhman, 

2017).   Dari banyak kemungkinan permasalahan yang menghadang, studi ini 

hanya menfokuskan pada beberapa diantaranya penguasaan kosa kata (vocabulary 

mastery), penguasaan tatabahasa (grammar mastery), dan penulisan paragraf 

dengan membahas kohesi dan koherensi teks dengan melihat penulisan dan 

pengembangan paragraf.  

 Untuk penguasaan kosakata, data menunjukkan bahwa 49,97% respponden 

mengakui bahwa mereka dapat  memilih dan menggunakan kosakata yang  tepat 

dan relevan/sesuai dengan topik yang ditulis, sementara itu sisanya 53,97% 

menyatakan bahwa mereka tidak bisa menggunakan. Meskipun data menunjukkan 

bahwa selisih antara responden yang mengaku bisa menggunakan kosakata secara 

tepat dengan mereka yang tidak bisa menggunakan hanya sedikit (4%), penguasaan 

kosakata perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kosakata merupakan alat 

komunikasi yang paling mendasar. Tanpa kosakata, komunikasi tidak akan 

berlangsung, tanpa kosakata, aktifitas menulis akan benar-benar berhenti meskipun 

penulis memiliki banyak gagasan dan menguasai tatabahasa secara baik.  Demikian 

pula, dosen yang akan menulis makalah berbahasa Inggris tidak akan bisa 

melakukannya jika penguasaan kosakata dan istilah-istilah terkait topik yang ditulis 

sangat lemah. Penguasaan kosakata adalah sebagai akibat dari asupan yang 

diterima pembelajar  (language input) (Krashen, 2009). Oleh karenanya, dalam 

upaya menulis, para dosen harus memeroleh asupan kata-kata dan terminology-

terminologi yang tepat dan sesuai. Mereka harus banyak membaca jurnal-jurnal 

berbahasa Inggris mengenai bidang ilmu yang sesuai dengan peminatannya. 

Kegiatan membaca tersebut, disamping memberi informasi tentang isi, pada saat 

yang sama juga memberi asupan bahasa (language input).  

 Aspek kedua dari permasalahan bahasa adalah penguasaan tatabahasa 

(grammar). Ketika responden diminta menanggapi pernyataan “Saya sering 

kesulitan menuliskan ide saya dalam bahasa Inggris yang dapat dipahami”, 



30 

 

sejumlah 60,61% responden memilih “Ya”. Dengan demikian, grammar masih 

menjadi sebuah kendala bagi dosen dalam menulis berbahasa Inggris. Agar bisa 

menyampaikan makna secara akurat, penguasaan grammar adalah vital karena 

fungsi yang diperankan grammar dalam menyusun makna. Grammar merupakan 

satu diantara 4 elemen bahasa tulis yang harus dikuasai oleh penulis. Tiga lainnya 

yaitu pelafalan (spelling), tanda baca (punctuation), dan penggunaan huruf besar 

dan kecil (capitalization).   Dengan grammar seorang penulis atau pembicara dapat 

membuat bahasa yang disampaikannya bermakna bagi orang lain sebagaimana 

makna yang ia inginkan. Dengan grammar, kesalahapahaman dan kesalahan 

informasi dapat diminimalkan bahkan dihindari karena grammar merupakan satu 

diantara komponen communicative competence dimana ia berinteraksi dengan 

makna, fungsi sosial, atau dengan wacana baik secara individu maupun secara 

bersama-sama (Celce-murcia, 1991) 

 Aspek ketiga adalah penulisan dan pengembangan paragraf. Sebuah 

paragraf adalah kelompok kalimat yang secara bersama-sama membahas sebuah 

topik yang dikembangkan oleh penulis.  Biasanya paragraf terdiri dari kalimat 

utama, kalimat pendukung dan, untuk beberapa paragraf tertentu, kalimat 

penyimpul.  Kalimat di dalam sebuah paragraf harus disusun secara kohesif 

sehingga gagasan-gagasan yang diuraikan dalam paragraf tersebut saling berkait 

secara kuat. Ketika menjawab butir kusioner “Saya dapat menyusun kalimat-

kalimat ke dalam paragraf yang baik”, hanya 42,42% responden yang memilih 

“Ya”.  Sisanya yang 57,58% memilih “Tidak”. Hal ini bisa diartikan bahwa jumlah 

responden yang masih kesulitan dalam menulis paragraf lebih besar dari jumlah 

responden sudah bisa. Pararel dengan kesulitan menulis yang dihadapi oleh banyak 

pembelajar bahasa, permasalahan dalam menulis dan mengembangkan paragraf 

diantaranya adalah pengembangan topik dan penggunaan alat kohesivitas (cohesive 

device) yang tidak jelas atau kurang sesuai. 
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 Permasalahan ke empat yang disoroti oleh penelitian ini adalah penguasaan 

istilah/terminologi bahasa Inggris spesifik (khusus) yang relevan dengan topik yang 

dibahas. Terminologi adalah ekspresi verbal tentang sebuah konsep yang menjadi 

milik sistem koseptual bahasa untuk tujuan khusus, dan hal ini seringkali benar-

benar menjadi masalah.     

 

4.2 Permasalahan dari Data Sampel Tulisan 

Penelitian ini juga mengumpulkan data permasalahan linguistik dari  

contoh/sampel tulisan bahasa Inggris responden yang dikumpulkan dalam bentuk 

128 frase dan 108 kalimat yang ditulis oleh responden berdasarkan ide yang yang 

diberikan oleh peneliti, dan 42 paragraf dengan topik bebas.   Melalui analisis 

kesalahan (error analysis) (Ellis, 2000) diperoleh data kesalahan sebagai berikut 

(Hartono et al., 2019). Hasilnya disajikan di Tabel 10 berikut ini. 

Table 10: Kesalahan bahasa pada pada contoh tulisan dosen  

No Jenis Kesalahan Frase  Kalimat Paragraf Jumlah 

 

1 

Tata bahasa (Grammar) 

1. Kelas kata  9 3 1 13 

2. Kesesuaian subjek 

& predikat 
4 16 33 53 

3. Waktu kata kerja 

(Tense) 
5 4 4 13 

4. Kata benda tunggal 

dan jamak.  
30 5 25 60 

5. Kata sandang 4 15 7 26 

2 

Sintaksis (syntax) 

1. Struktur frase  16 27 10 53 

2. Struktur klausa  21 0 3 24 

3. Strutur kalimat  1 0 19 20 

3 Kosakata (Vocabulary) 3 19 1 23 

4 Pelafalan 15 16 14 45 

5 Bentuk kata 16 8 18 42 
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 Secara umum, di bidang tatabahasa (grammar) kesalahan yang paling sering 

terjadi adalah kesalahan dalam membuat bentuk jamak, diikuti dengan, secara 

berturut-turut,  kesesuaian subjek dan predikat, kelas kata, dan waktu kata kerja 

(tense). Di lingkup sintaksis, kesalahan yang paling sering terjadi ada pada struktur 

frase, diikuti oleh struktur klausa dan terakhir struktur kalimat.  Kesalahan-

kesalahan lainnya ada pada kosakata, pelafalan, dan bentuk kata.  

Berikut adalah beberapa contoh kesalahan tersebut: 

a) Bentuk tunggal dan jamak 

1) Some finding previous research.    

2) 50 research participant. 

3) A topic which discussed many time. 

4) Grouping  by some category. 

5) Those variable. 

6) multiple benefit  

b) Kesesuaian subjek-predikat 

1) Nowadays Koperasi develop in fastly.  

2) This paper describe about the influence of brestfeeing.  

3) The company need to think about … 

4) The technology itself become very affecting us evenmore. 

5) This technology facilitate students and lecturer. 

6)  Cleansing make a bacteria decreasing.  

c) Kelas kata 

1) Finding research previous. (previously)  

2) A topic discuss repeat.  (repeatedly)  

3) The fifty participant choose  random from five province.  (randomly)  

4) A few research founded (findings. 

5) Many girls must be marriage after Junior High School graduation 

(married) 
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6) Nowadays, cooperation spreadly fast (spread) 

d) Waktu kata kerja (tense) 

1) Nowadays, social financial developed fastly.  (is developing / develops)  

2) Today, cooperatives were developing very fast. (are developing)  

3) The instrument research that is validated by expert  (was validated / has 

been validated) 

4) The fifty research participants that is chosen randomly from 5 provinces in 

Indonesia.  (were chosen). 

5) This condition resulted in adverse impact to patient (sesuai konteknya, 

seharusnya “result”). 

6) … which consist of 36 nursing student who practice in Sultan Agung 

Islamic Hospital (sesuai konteknya, seharusnya “practiced”) 

e) Struktur/sintak dari frase, klausa dan kalimat 

1) finding previous research   (finding of previous research) 

2) A topic discuss repeat  (A topic discussed repeatedly) 

3) 50 participant research  (research participants)  

4) … topic has been discuss several time  (topic that has  discussed …) 

5) … research instrument has been validated by the expert  (instrument which 

has been …) 

6) The problem research that interest  (research problem that is interesting) 

7) Public waiting for the government policy (Public is waiting for the 

government policy) 

8) This paper discuss include affect breastfeeding (the effects of breastfeeding) 

9) Public study to achieve good governance can be achieved if the 

performance of officers or staff of the population administration that it 

meets the standards of Public Service.  

10)  Next study can be research about the correlation between this equipment 

with how fast tissue granulation. 
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f) Kata  

1) Some research findings before  (previous findings) 

2) 50 research’s participation is select by random from 5 Indonesia’s distrct  

(paticipants) 

3) Nowadays, the consumen acces information  (consumers)  

4) Some previous research found comparation significanted (the comparation 

is significant). 

5) Consumers’ loyality (loyalty). 

6) 50 research sample selected  via random from 5 province in Indonesia (by) 

g) Bentuk kata 

1) 50 participant research that is choosed random from 5 province in 

Indonesia  (chosen)  

2) Research instrument has validate by an expert   (has been validated)  

3) A question to be answer (answered). 

4) The result of this research will has an impact to development of science and 

knowledge (have) 

5) Nowadays the cooperation develops fastly  (fast) 

h) Kata sandang (articles) 

1) This finding research will implication of development of science & 

knowledge.  (the development). 

2) Some previous research was find significant connection between … (a 

significant)  

3) The paper explain about influence of breastfeeding. (about the influence) 

4) This paper discuss about effect of ASI. (the effect) 

5) A few research founded relationship between variables.  (a relationship)  

6) Public waiting government policy.  (the government)  

7) Eventhough woman can be precident, …. (a president) 
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Data lain untuk mengukur kemampuan dosen dalam menulis bahasa Inggris 

dikumpulkan dari penugasan esai akademik yang dikerjakan secara mandiri. Ada 

25 responden yang dipilih secara acak untuk memberikan sample tulisan esai 

akademik pada topik yang diminanti, dikerjakan  dan diselesaikan di rumah dengan 

waktu maksimal 3 hari.  Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 10 responden yang 

mengumpulkan penugasan tersebut pada hari yang telah ditentukan sebelumnya.  

Hasilnya disajikan di Table 11 berikut ini.  

 

 

Table 11: Data sampel tulisan responden 

No. 

Esai 

Jml 

Kata 

Jml 

Para

graf 

Keterpenuhan Unsur-

Unsur Esai 
Kohe 

rensi 
Grammar 

Pilihan/ 

Pengguna- 

an 

Kosakata 

Kualitas 

Pengem- 

bangan 

Paragraf 

Intro

ducti

on 

Body 

Con

clusi

on 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.01 426 5 √ √ √ B C B C 

D.02 324 4 √ √ √ SB C B B 

D.03 334 4 √ √ √ B C B B 

D.04 246 5 √ √ √ C C C C 

D.05 377 5 √ √ √ SB C B B 

D.06 327 5 √ √ √ B C B B 

D.07 135 4 √ √ √ C K C C 

D.08 378 5 √ √ √ B C B B 

D.09 124 3 √ √ √ C C C C 

D.10 383 4 √ √ √ B C B B 

 

Catatan:  

1. √ = terpenuhi / ada 

2. K ; Kurang,  C: Cukup;  B: Baik,  SB: Sangat Baik  

3. Panjang rata-rata esai: 305 kata 

4. Jumlah paragraf rata-rata esai: 4 paragraf 
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Data menunjukkan bahwa panjang rata-rata esai yang terselesaikan adalah 

305 kata yang terdiri dari 4 paragraf. Semua esai telah memenuhi unsur-unsur 

kelengkapan sebuah esai yaitu adanya paragraf pendahuluan (introduction), 

paragraf isi (body), dan paragraf penutup (conclusion).  Dua esai memiliki 

koherensi yang sangat baik, 3 esai masuk kategori kurang memiliki koherensi, dan 

sisanya masuk kategori baik. Koherensi adalah keterpaduan, kemenyatuan secara 

logis gagasan dan pikiran yang disajikan di dalam sebuah esai, sehingga 

perpindahan gagasan dari paragraf satu ke paragraf berikutnya berjalan logis dan 

lancar, tidak ada lompatan gagasan atau pikiran yang tiba-tiba (sudden jumps) 

(Oshima & Hogue, 2006).  Mengenai kualitas grammar, ditemukan bahwa sebagian 

besar baru memenuhi kriteria cukup bahkan ada yang kurang. Untuk kriteria 

penggunaan kosakata, sebagian besar sampel telah memenuhi kriteria penggunaan 

kosakata yang sesuai.  Ada 3 esai yang masuk kategori cukup. Sedangkan kategori 

terakhir, yaitu pengembangan paragraf, 60% masuk kategori baik dan sisanya, yang 

40%, masuk kategori cukup.  

Data di atas menunjukkan bahwa meski kemampuan dasar menulis telah 

dimiliki oleh para dosen, perbaikan-perbaikan masih perlu diupayakan. Terlebih 

lagi manakala yang ditargetkan adalah kemampuan menulis esai yang 

dipublikasikan atau artikel ilmiah yang diajukan untuk dipublikasikan pada jurnal 

internasional.   

 

4.3 Permasalahan Dosen dalam Mengikuti Program Pelatihan 

Disamping permasalahan personal dan linguistik, banyak dosen juga 

menghadapi permasalahan dan kendala dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

pelatihan pengembangan kemampuan.  Hal ini terungkap dalam focus group 

discussion  (FGD) yang diselenggarakan dan beberapa kali diskusi dengan dosen 

saat mereka mengikuti kegiatan pelatihan menulis.  Banyak dosen menyatakan 

bahwa mereka sangat ingin mengembangkan kemampuan menulisnya dan sangat 

ingin bisa mengikuti kegiatan pelatihan secara baik sampai tuntas tetapi seringkali 
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tidak bisa karena satu dan lain hal. Berikut adalah beberapa faktor yang 

teridentifikasi.  

a. Tugas Mengajar  

Dosen mengaku memiliki jadual mengajar yang banyak (15 s.d. 25 sks) 

sehingga perlu waktu menyiapkan diri, menyusun bahan perkuliahan, 

mengajar itu sendiri, serta melakukan assessmen.  

b. Tugas Pembimbingan Mahasiswa 

Disamping mengajar, dosen juga harus melaksanakan tugas 

pembimbingan mahasiswa seperti penulisan proposal dan skripsi, 

praktek dan laboratorium yang harus dilaksanakan sehingga kegiatan 

pelatihan menulis menjadi terabaikan.  

c. Kesesuaian jadual pelatihan dengan jadual mengajar atau kegiatan lain. 

Jadual pelatihan yang ada sering bersamaan dengan jadual pelaksanaan 

perkuliahan sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelatihan. Dosen 

juga menyampaikan seringkali ada penugasan-penugasan baru baik dari 

pimpinan fakultas maupun prodi yang datang tiba-tiba sehingga rencana 

mengikuti kegiatan pelatihan terabaikan. 

d. Materi pelatihan yang kurang sesuai dengan tingkat kemampuan 

Beberapa dosen mengaku memiliki tingkat kemampuan menulis yang 

rendah sehingga tidak bisa mengikuti materi yang disajikan dalam 

pelatihan secara mudah.  Kesulitan ini menjadikan mereka merasa tidak 

nyaman dalam belajar bersama dengan dosen-dosen lain yang memiliki 

kemampuan baik.  

e. Menjaga konsistensi belajar 

Karena tugas-tugas rutin dan tugas tambahan yang banyak dosen 

mengaku tidak bisa menjaga konsistensi belajar.  Penugasan dari 

pelatihan misalnya sering terabaikan karena ada pekerjaan-pekerjaan 

lain yang mendesak untuk diselesaikan.  
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ANALISIS KEBUTUHAN DAN PREFERENSI 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
 

 

5.1  Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan (needs analysis) berfungsi sebagai proses pengumpulan 

informasi untuk menentukan target pembelajaran sehingga pembelajaran akan bisa 

diarahkan ke arah pencapaian apa yang dibutuhkan oleh pembelajar (Boroujeni & 

Fard, 2013; Chostelidou, 2010; Dudley-Evans, Jo, & John, 1998).  Dengan analisis 

kebutuhan, area permasalahan dan kesenjangan antara kompetensi saat 

pembelajaran akan dimulai dan kompetensi yang akan dicapai dapat diidentifikasi 

sehingga kurikulum atau silabus yang disusun akan sesuai dengan apa yanag 

dibutuhkan pembelajar. Hal ini karena pembelajaran harus disesuaikan dengan apa 

yang dibutuhkan pembelajar, bukan sebaliknya dimana kebutuhan pembelajar  

disesuaikan dengan pembelajaran (Nunan, 1988) 

Data untuk analisis kebutuhan dikumpulkan dengan kueisoner yang terdiri 

dari 2 bagian. Bagian 1 terdiri dari 4 pertanyaan tentang tingkat ketertarikan 

responden untuk mengembangkan kemampuan menulis, sedangkan Bagian 2 

mengukur persepsi tentang tingkat keperluan ketrampilan tertentu.  Hasilnya 

disajikan di Tabel 12.  

 

Table 12:  Hasil analisis kebutuhan 

No Pernyataan  Tanggapan (%) 

1 
Ketertarikan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis Bahasa Inggris.  

Tidak Tertarik: 5 

Tertarik       : 32,5  

Sangat Tertarik : 62,5 

2 
Ketertarikan untuk mengikuti program 

pelatihan peningkatan kemampuan menulis.  

Tidak Tertarik: 5 

Tertarik       : 47,5  

Sangat Tertarik : 47,5 

5 
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3 
Perlunya dosen memiliki kemampuan menulis 

Bahasa Inggris. 

Tidak perlu    : 0 

Perlu            : 32,5 

Sangat perlu    : 67,5 

4 
Yang terjadi pada kinerja akademik jika dosen 

tidak bisa menulis Bahasa Inggris. 

Baik2 saja   :  35 

Terganggu   : 65 

 
 

Data analisis kebutuhan digunakan untuk merumuskan kurikulum atau silabus 

pembelajaran dengan demikian dapat dirumuskan materi pembelajaran yang sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan oleh pembelajar. Dengan cara ini jarak antara apa yang diharapakan 

pemberi pelatihan (trainer) dan pembelajar (learners) serta tujuan pembelajaran dapat 

diidentifikasi dengan baik (Nunan, 1988). Pelatihan bahasa Inggris untuk kepentingan 

penulisan ilmiah masuk dalam kategori pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus  

(English for specific purposes /ESP) karena pelatihan ini dirancang untuk melayani 

pemangku kepentingan dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, dan dimaksudkan untuk 

melatih pembelajar menggunakan bahasa Inggris pada disiplin ilmu atau kontek tertentu 

(Aliakbari & Boghayeri, 2014).  Sebuah pelatihan bahasa Inggris yang dimaksudkan untuk 

menyiapkan pembelajar untuk kepentingan non-pembelajaran bahasa target (Sarre & 

Whyte, 2016), atau pembelajaran bahasa Inggris untuk vokasi atau pencapaian tujuan 

tertentu (Orr, 2002) . 

Secara keseluruhan (100%) responden menyatakan bahwa mereka perlu memiliki 

kemampuan menulis artikel jurnal ilmiah berbahasa Inggris, sedangkan yang menyatakan 

bahwa mereka perlu juga bisa menulis esai berbahasa Inggris hanya 68%.  Ketrampilan-

ketrampilan khusus apa yang mereka perlu pelajari untuk bisa menulis berbahasa Inggris 

untuk jurnal ilmiah, hasil dari analisis kebutuhan tersebut disajikan di Table 14 berikut ini 

dimana STP adalah “Sangat Tidak Perlu”; TP “Tidak Perlu”,  TB “Tidak Berpendapat”; P 

untuk “Perlu”, dan SP untuk “Sangat Perlu”. 
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Table 13:  Analisis kebutuhan dalam mengembangkan kemampuan menulis akademik 

bahasa Inggris 

No Pernyataan 
STP 

(%) 

TP 

(%) 

TB 

(%) 

P 

(%) 

SP 

(%) 

1 
Kemampuan menulis kalimat bahasa 

Inggris dengan benar.  
0 2,5 0 37,5 60,0 

2 

Kemampuan mengembangkan 

kalimat utama menjadi paragraf 

yang baik.  

0 0 5,0 67,5 27,5 

3 Kemampuan memparafrase.  0 2,5 5,0 50,0 42,5 

4 Kemampuan menulis kutipan.  0 0 2,5 50,0 47,5 

5 
Kemampuan mendeskripsikan data-

data kedalam kalimat bahasa Inggris.  
0 5 5 47,5 42,5 

6 
Kemampuan memperbandingkan 

data-data.  
0 7,5 0,0 65,0 27,5 

7 
Kemampuan menulis paragraf 

pendahuluan pada artikel jurnal.  
0 5,0 0,0 40,0 55,0 

8 
Kemampuan menulis paragraf 

kesimpulan pada artikel jurnal.  
0 5,0 0,0 40,0 55,0 

9 
Kemampuan mendeskripsikan 

metode penelitan dengan baik.  
0 5,0 7,5 45,0 42,5 

10 
Kemampuan menulis diskusi pada 

artikel ilmiah.  
0 0 2,5 57,5 40,0 

11 
Kemampuan menulis abstrak  pada 

penelitian.  
0 0 0 37,5 62,5 

12 Kemampuan menulis referensi.  0 5,0 5,0 60,0 30,0 
 

Semua butir pada kuesioner ditanggapi secara positif oleh responden. Tidak ada 

satu  pun responden yang memilih “Sangat Tidak Perlu”, sementara ada sedikit yang 

memilih “Tidak Perlu” atau “Tidak Berpendapat”. Ini menunjukkan bahwa dosen non-

bahasa Inggris memerlukan ketrampilan menulis seperti yang dinyatakan dalam setiap 

butir.  Tanggapan-tanggapan positif dikelompokkan ke dalam “Perlu” dan “Sangat Perlu”.  

Respon “Perlu” tertinggi ada pada pernyataan “Kemampuan untuk mengembangkan 

kalimat utama ke dalam paragraf”.   Hal ini sesuai dengan data sampel tulisan dimana 

paragraf-paragraf yang tersusun masih terkembangkan secara minimal. Meskipun 



42 

 

ditemukan pula beberapa paragraf yang panjang, tetapi banyak diantaranya yang sangat 

pendek dimana kalimat utamanya belum terkembangkan dengan baik sehingga pembaca 

kurang dapat memeroleh informasi yang dibawa kalimat utama secara lengkap. Berikut 

adalah beberapa contohnya:  

Paragraf 1 

“From internet or mass media such as television or newspaper not a 

little news about children as a victim. A protection children 

commision already exists, however it was not always decreas 

children victim.” 
 

Paragraf 2 

“This research was show that this equipment can be used for cleansing in 

wound case. Next study can be research about the correlation between this 

equipment with how fast tissue granulation.” 
 

 Sementara itu, prosentasi terendah jawaban “Perlu” ada di pernyataan 

“Kemampuan menulis kalimat bahasa Inggris yang baik” dan “Kemampuan 

menulis abstrak”.  Untuk pilihan “Sangat Perlu”, prosentase tertinggi ada pada 

pernyataan “Kemampuan menulis abstrak”, an kemampuan mendiskusikan data 

dengan memperbandingkan data-data.  Data ini menunjukkan bahwa dosen non-

bahasa Inggris perlu diajari ketrampilan-ketrampilan menulis akademik yang lebih 

spesifik secara detail tidak hanya sebatas pengetahuan dan ketrampilan menulis 

artikel jurnal.  

Karena tanggapan responden dalam analisis kebutuhan merefleksikan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan responden (Gozuyesil, 2014), ketika 

responden menyatakan bahwa sebuah ketrampilan perlu atau sangat perlu maka 

dipahami bahwa mereka memerlukan ketrampilan tersebut atau mereka kurang 

memiliki ketrampilann tersebut. Oleh karenanya, temuan pada analisis kebutuhan 

ini mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya bahwa kompetensi orang 

Indonesia secara umum dalam berbahsa Inggris adalah rendah (Lie, 2007) dan 

penguasaan bahasa Inggris telah lama menjadi penyebab rendahnya publikasi 

internasional dosen-dosen Indonesia (Alimi & Rokhman, 2017). 
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5.2 Preferensi Kegiatan Pembelajaran 

Disamping analisis kebutuhan, penelitian ini juga mengumpulkan data 

mengenai preferensi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dikumpulkan dengan 

kuesioner. Hasilnya disajikan dalam Tabel 14 berikut ini. 

Table 14: Preferensi dosen dalam kegiatan pembelajaran menulis bahasa Inggris 
 

No Item Kegiatan  Pilihan Persen (%) 

1. 
Hari pelaksanaan 

kegiatan 

1. Hari kerja & jam kerja  67,5 

2. Hari kerja di luar jam kerja 30,0 

3.  Akhir pecan 2,5 

2. Waktu pelaksanaan 

1. Pagi hari 60,0 

2. Siang 25,0 

3.  Sore 15,0 

3. 
Frekuensi kegiatan 

pembelajaran 

1. 1 kali seminggu 55,0 

2. 2 – 3 kali seminggu 42,5 

3. Setiap hari 2,5 

4. 
Instruktur 

/Tutor/Fasilitator:   

1. Teman sejawat di kampus  25,0 

2. Bukan teman sejawat 35,0 

3.  Pilihan 1 dan 2 40,0 

5. Metode Pembelajaran:   

1. Penyampaian teori-teori 0,0 

2. Praktik menulis 30,0 

3. Pilihan 1 dan 2 70,0 

6. 
Metode kerja 

pembelajar:   

1. Kerja mandiri 15,0 

2. Kerja kelompok 30,0 

3. Pilihan 1 dan 2 55,0 

7. 

Peran 

instruktur/tutor/pengajar:  

 

1. Fasilitator pembelajaran. 40,0 

2. Mengendalikan semua kegiatan 17,5 

3. Pilihan 1 dan 2 42,5 

8. Sumber biaya kegiatan:  

1. Peserta 0,0 

2. Universitas 87,5 

3. Pilihan 1 dan 2 12,5 

9. 
Target capaian 

pembelajaran: 

1. 
Sekedar tahu tentang menulis 

ilmiah berahasa Inggris. 
0,0 

2. 
Bisa menulis draft manuscript 

artikel ilmiah berbahasa Inggris. 
5,0 

3. 
Bisa menyelesaikan manuskrip 

artikel ilmiah berbahasa Inggris. 
15,0 

4. 
Bisa mengirimkan (submit) 

artikel ilmiah berbahasa Inggris. 
80,0 
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Untuk hari pelaksanaan kegiatan pelatihan, mayoritas responden menginginkan 

kegiatan dilaksanakan pada hari dan jam kerja yaitu sebanyak 67,5% dan 

dilaksanakan di pagi hari (60%).  Untuk frekuensi pelaksanaan kegiatan, mayoritas 

responden memilih 1 kali seminggu yaitu sebanyak 55%  meskipun pilihan kedua 

yaitu dilaksanakan 2 sampai 3 kali seminggu juga memeroleh respon sebesar  

42,5%.  Responden mengharapkan yang menjadi trainer atau fasilitator pelatihan 

adalah teman sejawat dan fasilitator dari luar kampus. Sedangkan materi 

pembelajaran mencakup teori-teori dan praktek menulis (pilihan ketiga) yang 

memeroleh response 70%.  Metode kerja pembelajar yang paling dipilih adalah 

kerja mandiri dikombinasikan dengan kerja kelompok yaitu sebanyak 55%.  

Namun jumlah kecenderungan untuk memilih model kerja kelompok lebih besar 

karena responden yang memilih opsi “kerja mandiri” hanya 15%. 

 Dalam hal peran fasilitator atau trainer, responden mengharapkan trainer 

yang bisa menjadi fasilitator pembelajaran yaitu sebesar 40%. Sedangkan yang 

mengharapkan trainer berperan baik sebagai fasilitator maupun pengendali kelas 

sebanyak 42,5%.  Namun demikian, opsi kedua yaitu “Mengendalikan semua 

kegiatan” adalah sebesar 17,5%.  Hal penting terkait dengan pelatihan menulis 

adalah penanggung biaya kegiatan. Dalam hal ini responden memilih bahwa 

universitas yang menanggung keseluruhan biaya yaitu sebesar 87,5%.  Sedangkan 

terkait dengan target capaian pelatihan, responden bersedia untuk diberi target 

sampai dengan mereka bisa mengirimkan (submit) artikel ilmiah berbahasa Inggris 

yaitu sebanyak 80% responden. 

 

5.3 Umpan Balik Kegiatan Pembelajaran 

 Penelitan ini juga mengujicoba silabus pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan dosen non-bahasa Inggris di perguruan tinggi yang diikuti oleh 

responden. Kegiatan berlangsung selama 12 kali tatap muka yang masing-masing 

tatap muka adalah 90 menit.  Dengan demikian dari awal hingga akhir, pelatihan 

berlangsung selama 18 jam.   



45 
 

 

Sedangkan pembelajaran dilaksanakan mengikuti model pembelajaran 

berbasis genre (genre based teaching). Sebagaimana dinyatakan oleh Hammond 

dan Derewianka (Hammond & Derewianka, 2001), genre juga mencakup teks-teks 

akademik dan literature yang ada di kebudayaan tertentu.  

 Siklus pembelajaran berbasis genre mengikuti siklus pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Hammond (Hammond J. , 1987)  yang mencakup:  

1. Modeling  

2. Joint writing 

3. Independent writing 

4. Reflection 

Selain siklus tersebut, siklus lainnya yang banyak diadopsi pada pembelajaran 

menulis adalah siklus: 

1. Building the context /Building Knowledge of the text  

2. Modeling 

3. Join construction 

4. Indepenedent construction  

 

Pada penelitian ini, siklus yang diadopsi adalah siklus 4 langkah yang kedua 

dengan penambahan feedbacks (umpan balik) setelah  tahapan join construction.   

Adapun uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Building the Context.  

Pada langkah atau tahapan ini, pembelajar diberi pengetahuan tentang teks 

yang menjadi sasaran.  Aspek-aspek fungsi, ciri-ciri linguistic, struktur dan 

lain-lain dieksplorasi secara detail sehingga pembelajar dapat menangkap 

esensi teks secara baik.  

2. Modeling  

Pada langkah atau tahapan ini, pembelajar dipapari dengan berbagai contoh 

sehingga mereka bisa mengenali berbagai bentuk dan model teks sasaran.  

Pembelajar diarahkan untuk memperhatikan aspek-aspek umum ataupun 
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aspek-aspek khusus, dan mencocokkan antara apa yang dipahami pada 

tahapan building knowledge dengan contoh-contoh yang ada. Jika ada 

temuan-temuan yang tidak sesuai, pembelajar diminta segera 

mendiskusikan dengan pengajar. Pada tahapan ini, bisa pula dilaksanakan 

brainstorming.  

3. Joint construction 

Pada tahapan ini pembelajar diminta secara bersama-sama menulis teks 

target melalui kegiatan kolaboratif dengan sesama pembelajar.  Trainer atau 

tutor akan memberi dukungan praktis dan  penyangga (scaffold) dengan 

menyediakan diri untuk memberi saran dan masukan manakala diperlukan. 

Untuk itu tutor harus senantiasa memantau kegiatan. 

4. Independent construction 

Pada tahapan ini pembelajar berkesempatan menulis teks sendiri dengan 

mengunakan segala pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh pada 

tahapan-tahapan sebelumnya serta pengetahuan-pengetahuan lain yang 

diperoleh. Namun begitu dukungan dan fasilitasi dari tutor/trainer masih 

tetap diharapkan.   

 

Usai kegiatan, para responden memberikan umpan balik yang hasilnya 

dirangkung dan disajikan di Tabel 15 berikut ini.  

Table 15: Umpan balik pelaksanaan pelatihan menulis bahasa Inggris 

No PERNYATAAN 
STS 

(%) 

TS  

(%) 

TP  

(%) 

S 

(%) 

SS 

(%) 

1 

Materi pelatihan membantu saya dalam 

mengembangkan kemampuan menulis 

akademik berbahasa Inggris. 

0 0 0 40 60 

2 
Materi pelatihan relevan dengan yang saya 

butuhkan. 
0 0 0 50 50 

3 

Materi pelatihan meningkatkan pemahaman 

saya terhadap kepenulisan atikel ilmiah 

berbahasa Inggris. 

0 0 0 40 60 
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4 
Materi pelatihan memberi saya banyak 

latihan menulis dalam bahasa Inggris. 
0 0 0 45 55 

5 Materi pelatihan mudah dipahami. 0 0 0 50 50 

6 
Materi pelatihan telah memberikan contoh-

contoh yang mencukupi. 
0 0 5 55 40 

7 

Materi pelatihan mampu memberi 

tantangan bagi saya untuk terus belajar 

menulis. 

0 0 0 45 55 

8 
Materi pelatihan telah disajikan secara 

baik. 
0 0 0 50 50 

9 
Penugasan membantu saya berlatih 

menulis.  
0 0 5 45 50 

10 

Materi pelatihan mampu mendorong saya 

untuk bisa bekerja sama dengan pembelajar 

lainnya. 

0 0 10 50 40 

11 

Susunan materi yang mencakup 

pemahaman, contoh-contoh, latihan 

menulis bersama, dan latihan menulis 

mandiri  sangat membantu saya dalam 

mempelajari materi belajar. 

0 0 5 65 35 

12 

Penyampaian contoh-contoh bahasa  yang 

sering ditemui dalam artikel ilmiah 

berbahasa Inggris sangat membantu saya.  

0 0 5 45 50 

13 

Penjelasan mengenai struktur teks 

(tahapan-tahapan susunan teks) membantu 

saya dalam mengorganisasikan gagasan.  

0 0 5 60 35 

14 

Ciri-ciri bahasa artikel ilmiah berbahasa 

Inggris yang disampaikan dalam modul dan 

pelatihan sangat membantu. 

0 0 5 65 30 

 

 Secara keseluruhan respon peserta terhadap kegiatan tersebut, baik materi 

yang diajarkan maupun cara mengajarnya adalah positif. Dari 14 butir pernyataan 

yang diajukan dalam survey, tidak ada satupun tanggapan yang negatif.  Respon 

peserta pelatihan ada pada Setuju dan Sangat Setuju.  Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa pembelajaran menulis akademik berbahasa Inggris dengan 

metode pembelajaran berbasis genre sangat cocok untuk dosen-dosen khususnya 

dosen non bahasa Inggris dalam upaya mengembangkan kemampuan menulis 

bahasa Inggris akademik.  
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MODEL PENGEMBANGAN KEMAMPUAN 

MENULIS BAHASA INGGRIS AKADEMIK 

DOSEN NON-BAHASA INGGRIS 

 

 

paya meningkatkan kemampuan dosen non-bahasa Inggris dalam menulis 

bahasa Inggris akademik melibatkan banyak pihak mulai dari universitas, 

fakultas, dosen yang bersangkutan baik secara individu maupun kelompok, 

perumus kurikulum, dan juga pengajar (trainers). Masing-masing mempunyai 

peran yang harus dilakukan dan keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan 

peran tersebut akan mempengaruhi pihak-pihak lain. Dari data dan temuan-temuan 

yang tersaji dirumuskan model upaya peningkatan kemampuan dosen dalam 

menulis bahasa Inggris yang melibatkan unsur-unsur universitas, penyusun 

kurikulum, pengajar, dan tentu adalah dosen itu sendiri.  Universitas menyusun dan 

menetapkan kebijakan, penyusun kurikulum menyusun kurikulum dan 

mengembangkan bahan ajar yang sesuai, pengajar melaksanakan pembelajaran 

dengan metode yang paling sesuai, serta dosen-dosen sebisa mungkin 

mengembangkan karakter yang mendukung keberhasilan pembelajaran 

(favourable).  Dalam bentuk grafis, unsur-unsur tersebut terhubung membentuk 

model sebagaimana pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

6 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Model pengembangan kemampuan menulis bahasa Inggris  akademik dosen 

non-bahasa Inggris 
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6.1 Kebijakan Universitas dan atau Fakultas yang Mendukung 

Peran dan tanggung jawab universitas dan fakultas adalah: 

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan. Universitas harus memiliki 

kebijakan yang jelas dalam hal kemampuan dosen dalam menulis 

bahasa Inggris untuk kepentingan akademik misalnya dengan 

mensyaratkan bahwa semua dosen harus mampu menulis bahasa Inggris 

secara baik.  

2. Menetapkan target. Universitas menetapkan target tingkat kemampuan 

menulis secara berjenjang misalnya dimulai dengan pencapaian skor test 

IELTS untuk ketrampilan menulis sampai dengan publikasi 

internasional.  

3. Mengalokasikan anggaran. Universitas dan Fakultas mengalokasikan 

anggaran yang mencukupi untuk kegiatan-kegiatan pelatihan 

pengembangan kemampuan menulis dosen serta penghargaan manakala 

dosen mampu mencapai target.  

4. Menyediakan sarana-prasarana. Universitas menyediakan sarana dan 

prasarana pembelajaran seperti ruang kelas, bahan pustaka dan bahan 

belajar. 

5. Melaksanakan kegiatan pelatihan atau menugaskan dosen untuk 

mengikuti pelatihan. 

6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan keberhasilan pembelajaran 

dosen-dosen yang mengikuti pembelajaran 

7. Memberikan hadiah dan hukuman (reward and punishment). Dosen-

dosen yang telah mencapai target akan diberi penghargaan sedangkan 

mereka yang gagal akan diberi hukuman.  

8. Mengkoordinasikan unit-unit pelaksana yang terlibat. Kegiatan 

pengembangan kemampuan dosen ini akan melibatkan dosen 

bersangkutan, fakultas dan prodi, perumus kurikulum serta pengajar. 
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Universitas harus mengkoordinasikannya secara baik sehingga program 

bisa berjalan.   

9. Memberikan dorongan /memotivasi. Menguasai ketrampilan menulis 

bahasa Inggris untuk sebagian besar dosen akan merupakan proses yang 

panjang dan melelahkan. Maka universitas harus selalu mampu 

memberikan dorongan agar upaya belajar para dosen terus konsisten 

dilakukan.  

10. Memberikan atau menyediakan pendampingan pembelajaran jika 

diperlukan. 

 

6.2 Kurikulum yang Khusus Disusun untuk Mengembangkan 

Kemampuan Menulis Akademik  

Pengembangan kurikulum menjadi tangung jawab dan tugas para dosen 

Bahasa Inggris yang mendalami permasalahan kurikulum, lembaga bahasa 

di tingkat universitas, dan para ahli di bidang perancangan kurikulum.  

Kurikulum harus dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan yaitu 

meningkatnya kemampuan menulis akademik dosen-dosen non-bahasa 

Inggris sehingga mereka mampu menulis artikel-artikel ilmiah untuk 

dipublikasikan. 

Penyusunan kurikulum harus melakukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Melakukan analisis kebutuhan (needs analysis). 

2. Penentuan profil lulusan pelatihan berdasarkan pada analisis kebutuhan  

yaitu dosen non-bahasa Inggris yang mampu menulis bahasa Inggris 

untuk tujuan akademik seperti menulis esai berbahasa Inggris dan jurnal 

ilmiah untuk publikasi internasional. 

3. Menentukan kompetensi yang akan dicapai. 

4. Menyusun bahan ajar yang meliputi 

 Bahan ajar untuk mencapai kemampuan menulis tingkat dasar:  

1. Unsur-unsur kalimat. 
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2. Waktu kata kerja (tense). 

3. Frasa. 

4. Kalimat tunggal.  

5. Kalimat aktif dan pasif.  

6. Kalimat majemuk. 

7. Paragraf. 

8. Pengembangan paragraph.  

 Bahan ajar untuk mencapai kemampuan menulis tingkat menenah  

1. Mengenali dan memahami esai. 

2. Menulis paragraf pembuka sebuah esai. 

3. Menulis paragraf isi.  

4. Menulis paragraf penutup.  

5. Menulis beberapa genre esai (deskriptif, eksposisi). 

6. Membuat parafrase. 

7. Menulis kutipan. 

8. Menguraikan tabel dan gambar. 

 Bahan ajar untuk mengembangkan kemampuan menulis jurnal 

internasional.  

1. Manajemen referensi. 

2. Menulis paragraf pendahuluan. 

3. Menulis literature review. 

4. Menguraikan metode penelitian. 

5. Menulis diskusi. 

6. Menulis penutup. 

7. Menulis abstrak. 

8. Proofreading. 

5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 

6. Menentukan indikator capaian.  



54 

 

7. Melakukan penialain (assessment). 

8. Menentukan alokasi waktu. 

9. Menentukan sumber belajar. 

 

6.3 Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Berbasis Genre 

Model pembelajaran yang paling sesuai untuk pencapaian kompetensi ini 

adalah model pembelajaran menulis berbasis genre (genre-based 

approach).  Dalam pembelajaran menulis, genre-based approach adalah 

kerangka kerja (framework ) pengajaran bahasa yang berdasarkan pada 

contoh-contoh genre yang menjadi topik pembelajaran (V. Witkosky & 

Byram, 2000). Genre mengendalikan serangkaian tujuan komunikasi dalam 

situasi sosial tertentu dan setiap genre memiliki kualitas strukturalnya 

sendiri sesuai dengan tujaun komunikasinya (Kay & Dudley-Evans, 1998).  

Genre adalah nexus (titik hubung) antara aksi individu dan konteks yang 

terdefinisi secara social (Devitt, 2004). 

 Secara umum pembelajaran menulis dengan pendekatan genre 

merangkai kegiatan ke dalam 4 fase,  tetapi untuk kegiatan pembelajaran 

menulis bahasa Inggris akademik dengan memperhatikan data-data saat uji 

coba, ditambahkan 3 fase sehingga menjadi 6 fase.  

1. Pemahaman konsep 

Pada tahap ini pembelajar dipahamkan bahwa tulisan tidak pernah lepas 

dari konteksnya. Ada fungsi dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah 

tulisan, atau bagian sebuah tulisan, ada kosakata-kosakata yang lazim 

digunakan, dan ada pola gramatikal tertentu yang lazim pula.  

2. Modeling 

Pada bagian ini pembelajar melihat dan memperhatikan contoh-contoh 

dan mengamati karakteristik kalimat, paragraf, atau teks seperti struktur, 

tatabahasa, kosakata, retorika, dan ciri-ciri teks dan linguistik lainnya. 
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Pada tahap ini, pembelajar juga melakukan dekonstruksi atas teks dan 

memperbandingkannya dengan teks-teks lainnya.  

3. Kegiatan menulis bersama (joint construction) 

Pada tahap ini beserta secara bersama-sama mengkonstruksi teks. 

Pengajar memberikan bantuan dan arahan. Pembelajar mengumpulkan 

dan menyusun informasi tentang genre teks yang akan disusun 

sebanyak-banyaknya dengan bekerja secara kelompok.  

4. Umpan balik  

Pengajar memberikan umpan balik atas hasil yang bisa diselesaikan 

pada tahapan joint construction. Apa-apa yang tampak belum jelas dan 

belum dikuasai oleh pembelajar diperjelas dengan contoh-contoh. 

5. Menulis mandiri 

Pada tahap ini, pembelajar mencoba menyusun teks secara mandiri. 

Pengajar memberikan dukungan dan arahan yang diperlukan.  

6. Refleksi 

Pembelajar melakukan refleksi atas teks yang sudah bisa diselesaikan. 

Mereka disarankan untuk mencari-cari kekurangan dan kelemahan dari 

teks yang disusun, kemudian meminta umpan balik dari pengajar 

sehingga teksnya menjadi lebih baik.  

 

6.4 Karakter pembelajar yang mendukung (favourable) 

Pembelajar menulis yang berkemungkinan tinggi berhasil adalah: 

1. Memiliki sikap positif terhadap kegiatan menulis bahasa Inggris.  Hal 

ini bisa dilakukan antara lain dengan: 

a. Belajar menyukai kegiatan menulis bahasa Inggris. 

b. Mencari-cari dan menemukan nilai kemanfaatan jika bisa menulis 

bahasa Inggris. 

c. Banyak membaca teks atau artikel jurnal berbahasa Inggris. 
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d. Berinteraksi dan bertukar fikiran dengan sejawat dosen yang telah 

bisa menulis atau telah bisa menerbitkan artikel jurnal berbahasa 

Inggris. 

2. Memiliki efikasi diri tinggi. Hal ini bisa ditumbuhkembangkan dengan 

cara:  

a. Memulai menulis dan terus mencoba. 

b. Tidak mudah menyerah ketika belum berhasil. 

c. Selalu berusaha meyakinkan diri bahwa menulis bahasa Inggris 

tidaklah sesulit yang dibayangkan. 

d. Menyegerakan menulis begitu ada keinginan.  

e. Memperhatikan sejawat dosen yang telah berhasil menulis dan 

berusaha meyakinkan diri bahwa ia mampu mencapai apa yang bisa 

dicapai sejawat. 

f. Selalu berusaha meyakinkan diri bahwa ia memiliki kemampuan 

yang sama baiknya dengan sejawat-sejawat yang telah berhasil. 

3.  Memiliki tingkat kecemasan yang rendah. Hal ini bisa diupayakan 

dengan cara:  

a. Membiasakan diri untuk mengendalikan rasa cemas ketika 

menghadapi sesuatu. 

b. Selalu berusaha tenang di setiap kesempatan. 

c. Selalu berusaha menghilangkan fikiran-fikiran buruk akan 

kegagalan. 

d. Memulai belajar menuliskan fikiran-fikiran dengan bahasa Inggris. 

e. Meyakinkan diri bahwa akan mampu mengungkapkan fikiran ke 

dalam bahasa Inggris secara tepat. 

f. Meyakini bahwa kualitas tulisan yang dihasilkan tidak lebih buruk 

dibandingkan tulisan yang dihasilkan oleh sejawat dosen lainnya. 
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g. Meyakinkan diri bahwa banyak teman sejawat dosen yang 

mengalami kesulitan yang sama ketika mulai belajar menulis. 

h. Tidak menolak jika diberi kesempatan untuk menulis.  

i. Mengabaikan komentar-komentar negatif dan fokus pada komentar-

komentar yang positif. 

 

6.5 Model Penyelenggaraan Pembelajaran 

Jika dilaksanakan pelatihan menulis, penyelenggaraannya disarankan 

dilaksanakan sebagai berikut:  

1. Hari pelaksanaan kegiatan  : hari kerja (Senin s.d. Jumat) 

2. Waktu pelaksanaan   : pagi hari 

3. Frekuensi kegiatan pembelajaran : 1 s.d. 3 kali seminggu. 

4. Instruktur / Tutor       :Teman sejawat (dosen) dan instruktur   

dari luar kampus. 

7.  Kegiatan pembelajaran  : penyampaian teori-teori dan praktek. 

8. Metode kerja pembelajar  : kerja mandiri dan kerja kelompok. 

9. Peran instruktur /Tutor  : sebagai fasilitator    

10. Sumber biaya kegiatan   : dana universitas (peserta tidak  

                                                        dipungut biaya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

  



59 
 

 
59 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1 Kesimpulan   

 Mengembangkan kemampuan menulis bahasa Inggris akademik bagi dosen 

sangat penting dilakukan seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat 

akan adanya dosen-dosen yang mampu mempublikasikan pemikiran-pemikiran dan 

karya ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan bereputasi. Walau demikian disadari 

bahwa  menulis bahasa Inggris tidak mudah bagi sebagian besar dosen karena 

faktor bahasa Inggris yang bukan merupakan bahasa ibu dan bahasa keseharian 

mereka, kurangnya kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan menulis 

yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik, serta faktor beban kerja dosen dan 

rutinitas keseharian yang telah menyita energi dan waktu, serta sumber daya 

lainnya.  

 Studi ini merupakan upaya menformulasikan permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi dosen khususnya dosen non-bahasa Inggris dalam mengembangkan 

kemampuan menulisnya yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model 

yang mencoba merangkaikan peran univeristas atau fakultas tempat dosen berkerja, 

penyusun kurikulum, pengajar pembelajaran, serta dosen itu sendiri. Untuk berhasil 

mengembangkan kemampuan menulis bahasa Inggris akademik, maka universitas 

atau fakultas perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mendukung 

(favourable) seperti adanya kebijakan yang jelas, dukungan anggaran dan sarana 

prasarana, serta sistem penghargaan dan hukuman. Para ahli kurikulum perlu 

menyusun kurikulum yang secara khusus dikembangkan berbasis analisis 

kebutuhan dan menyusun bahan ajar yang sesuai untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran. Sedangkan pengajar atau instruktur perlu menyusun strategi atau 

metode pembelajaran yang sesuai diantaranya adalah dengan strategi pembelajaran 

7 
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berbasis genre. Para dosen pun perlu berupaya dengan mengembanagkan sikap 

positif terhadap kegiatan menulis, meningkatkan efikasi diri, dan menurunkan 

kecemasan. 

 

7.2 Saran  

Buku ini disusun berdasaran data-data yang diperoleh dari responden yang 

hanya berasal dari satu perguruan tinggi dan jumlah responden yang terbatas pula.  

Untuk itu maka ke depan, perlu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan yang 

melibatkan lebih banyak dosen dan perguruan tinggi.  Penulis juga mengakui 

bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam buku ini tetapi gagasan 

yang disajikan yaitu model yang dikembangkan bisa diterapkan dan selanjutnya 

dievaluasi sehingga akan muncul masukan-masukan demi penyempurnaan atas 

model yang telah ada. 

Karena tuntutan akan adanya dosen-dosen kita yang mampu 

mempublikasikan karya-karya ilmiahnya di jurnal-jurnal internasional semakin 

meningkat, maka tuntutan agar dosen mampu menulis bahasa Inggris akan 

meningkat pula. Hal ini bisa menjadi lahan kajian dan diskusi bagi para peneliti 

selanjutnya. Penelitian-penelitian akan hambatan dan permasalahan dosen dalam 

menulis akademik dan menulis jurnal ilmiah berbahasa Inggris diharapkan semakin 

banyak sehingga suatu  saat akan muncul kurikulum dan atau metode pembelajaran 

yang efektif meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis. 
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