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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunianya, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) acara workshop 

pengembangan RPS dan penulisan jurnal dapat disusun dan terselesaikan. Laporan 

pertanggung jawaban kegiatan ini memuat secara singkat tentang kegiatan acara workshop 

pengembangan RPS dan penulisan jurnal  yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 

2016. 

Laporan ini juga sebagai hasil pertanggung jawaban kami menjaga amanah dari Ketua 

PPLP-PT PGRI Banjarmasin dan lembaga STKIP PGRI Banjarmasin untuk melaporkan apa 

yang telah kami lakukan. Laporan pertanggung jawaban ini berisi rincian-rincian penggunaan 

dana acara workshop pengembangan RPS dan penulisan jurnal. 

Dengan adanya kegiatan workshop pengembangan RPS dan penulisan jurnal ini 

diharapkan dapat memajukan proses belajar mengajar dan dapat meningkatkan kualitas dosen 

di lingkungan STKIP PGRI Banjarmasin. Diharapkan dengan laporan kegiatan ini, kita semua 

dapat belajar dari pengalaman, demi kebaikan kita bersama, dan kemajuan STKIP PGRI 

Banjarmasin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, oleh sebab itu kami menyadari 

sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang membangun sangat kami harapkan. 

Pada kesempatan ini tak lupa juga kami sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-

tingginya kepada: 

1. Bapak Drs. H. Dahri, M.M. selaku Ketua PPLP-PT PGRI Banjarmasin 



2. Bapak Dr. H. Abidinsyah, M.Pd. selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) PGRI Banjarmasin. 

3. Seluruh dosen di lingkungan STKIP PGRI Banjarmasin. 

4. Semua pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memperhatikan dan 

mendukung secara moril maupun materiil untuk kelangsungan acara workhsop 

pengembangan RPS dan penulisan jurnal ini. 

Demikianlah Laporan ini kami sampaikan, semoga atas bantuan tersebut mendapat 

ganjaran dari Allah SWT.  

 

Banjarmasin,                    2016 

Ketua, 

 

 

 

Drs. Suwarjiya 

NIDN 1128036301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan , penguasaan kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun 

dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun 

mempunyai konotasi yang berbeda. 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain 

(fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara 

efektif, yang menekankan pada sumber belajar. Pembelajaran merupakan proses 

pengembangan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir 

mahasiswa serta dapat meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi kuliah. 

Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Proses 

Pembelajaran disebutkan bahwa proses pembelajaran di Perguruan Tinggi harus bersifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat 

pada mahasiswa. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan beban belajar 



mahasiswa. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah suatu perencanaan pembelajaran  

yangdisusun untuk setiap mata kuliah, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara 

mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi dalam program studi  

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang 

ada di Indonesia dan  merupakan salah satu tujuan pencapain yang harus dilakukan oleh 

perguruan tinggi. Karena setiap perguruan tinggi haruslah melahirkan orang-orang yang 

memiliki semangat juang yang tinggi, para pemikir-pemikir yang kritis, kreatif, mandiri, 

inovatif dan lain sebagainya. Tanpa penelitian maka pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi akan menjadi terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi harus 

dilihat keterkaitannya dalam pembangunan dalam arti luas, yakni penelitian tidak semata-mata 

hanya untuk hal yang diperlukan atau langsung dapat digunakan oleh masyarakat pada saat itu 

saja, akan tetapi harus dilihat dengan proyeksi kemasa depan. Dengan kata lain penelitian di 

Perguruan Tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan saja, tetapi juga sekaligus 

melaksanakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya baru terasa penting dimasa yang 

akan datang. 

Artikel ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal/majalah 

ilmiah dengan tata cara penulisan yang mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah 

disepakati atau ditetapkan. Artikel ilmiah dapat diangkat dari hasil penelitian 

lapangan/laboratorium, hasil pemikiran dan kajian pustaka, atau hasil pengembangan proyek. 

Sumber bahan untuk menulis artikel ilmiah dapat berupa laporan hasil penelitian, kumpulan 

makalah, buku dan diktat/bahan ajar, serta laporan kegiatan pengembangan proyek.  



Publikasi artikel ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah dimaksudkan untuk 

mengkomunikasikan gagasan atau temuan yang penting untuk diketahui oleh pembaca. 

Umumnya gagasan yang ditulis dalam bentuk artikel adalah gagasan atau temuan baru yang 

memiliki orisinalitas dan memiliki sumbangan tinggi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan 

dari penemunya. Jika gagasan yang ditulis sudah umum, biasanya penulis menuangkannya 

dalam bentuk buku atau diktat. 

 

B. Tujuan Kegiatan 

Workhsop ini bertujuan agar peserta workshop memiliki kesamaan persepsi tentang 

penyusunan RPS dan pembuatan artikel jurnal. Selain itu, peserta workshop juga diharapkan 

dapat membuat contoh produk RPS acuan bagi program studi masing-masing sesuai dengan 

rambu-rambu hasil workshop. 

 

C. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan workshop pengembangan RPS dan penulisan jurnal ini adalah seluruh 

dosen tetap, dosen luar biasa STKIP PGRI Banjarmasin dan undangan yang berjumlah 183 

orang yang terdiri dari enam program studi yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Seni 

Tari dan Pendidikan Teknologi Informasi. 

 

 

 

 



D. Hasil Yang Dicapai 

Kegiatan workshop ini telah memberikan pembekalan kepada dosen  yang ada di 

lingkungan STKIP PGRI Banjarmasin dalam pembuatan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) yang akan digunakan pada saat proses belajar mengajar di kelas dan membekali para 

dosen dalam penulisan jurnal yang baik guna menunjang karir dosen di STKIP PGRI 

Banjarmasin. 

 

E. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan dimulai dengan sambutan dan laporan dari ketua pelaksana oleh Drs. Suwarjia, 

diteruskan dengan sambutan dari ketua STKIP-PGRI Banjarmasin Dr. H. Abidinsyah,M.Pd 

yang kemudian diteruskan lagi oleh Drs. H. Dahri, M.M. selaku ketua PPLP-PT PGRI 

Banjarmasin sekaligus membuka acara workshop yang di laksanakan pada Sabtu pagi pukul 

08:30 WITA bertempat di aula STKIP PGRI Banjarmasin. Sebelum acara workshop dimulai 

peserta workshop dihibur dengan pementasan madihin oleh salah seorang sastrawan Banjar. 

Acara workshop pengembangan RPS dan penulisan jurnal ini di laksanakan sebagai 

wadah tukar pemikiran untuk memberikan pembekalan kepada dosen  yang ada di lingkungan 

STKIP PGRI Banjarmasin dalam pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang 

akan digunakan pada saat proses belajar mengajar di kelas dan membekali para dosen dalam 

penulisan jurnal yang baik guna menunjang karir dosen di STKIP PGRI Banjarmasin. 

Sebagai moderator dalam acara workshop pengembangan RPS dan penulisan jurnal 

pada sesi pertama yang memimpin jalannya pembahasan serta diskusi tanya jawab adalah Drs. 

Alimuddin A. Djawad, M.Hum. dosen dari STKIP PGRI Banjarmasin program studi 



Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan pembicara  Drs. Sam Muchtar Chaniago, 

M.Si., yang membahas tentang “Penulisan Jurnal Yang Baik”. 

Sesi kedua membahas mengenai “Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS)". Bertindak sebagai moderator Ibu Dr. Hj. Dina Huriati, M.Pd. dosen STKIP PGRI 

Banjarmasin dari program studi Pendidikan Matematika, dan pembicara Ibu Dr. Hj. Tuti 

Tarwiyah Adi, M.Si. 

Setelah Ishoma acara dilanjutkan dengan presentasi hasil penulisan artikel ilmiah dan 

RPS. Untuk presentasi artikel di wakili oleh Rahidatul Laila Agustina, M.Pd. dari program 

studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sedangkan untuk RPS oleh Dewi Rukmini dari 

Program studi Pendidikan Seni Tari 

Acara selesai pada pukul 17.30 WITA ditutup dengan penyerahan sertifikat dan 

penghargaan kepada pembicara dan moderator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Susunan Panitia 

No Jabatan Nama Rincian Tugas 

1. Pelindung Dr. H. Abidinsyah, M.Pd. 

Pimpinan tertinggi dari 

lembaga yang memayungi 

organisasi penyelenggara 

kegiatan. 

2. Penanggungjawab Dr. H.M. Royani, M.Pd. 

Penanggung jawab umum 

atas segala aktifitas 

organisasi. 

3. Kepanitiaan   

 a. Ketua Drs. Suwarjia 

1. Mengkoordinasikan 

panitia 

2. Mengkonsep (secara 

detail) dan 

mendistribusikan tugas-

tugas kepanitiaan kepada 

panita yang bersangkutan;  

3. Mencari alternatif 

pemecahan masalah dan 

membuat keputusan; 

4. Berkoordinasi dengan 

atasan. 

5. Bertanggungjawab kepada 

atasan 

6. Meminta laporan kepada 

koordinator 

7. Bersama sekretaris panitia 

membuat LPJ keseluruhan 

kegiatan;  

 b. Bendahara Ria Mayasari, M.Pd. 

1. Menghimpun dana dari 

seluruh panitia dan 

mengelola dana tersebut. 

2. Mengkoordinasikan 

berbagai permasalahan 

keuangan kepada ketua 

panitia. 

3. Berkoordinasi dengan 



koordinator seksi 

mengenai keuangan. 

4. Membuat laporan 

pertanggung jawaban 

keuangan. 

5. Bekerjasama dan 

berkoordinasi dengan 

seksi yang lain. 

 c. Koordinator   

  Kesekretariatan 
Rahidatul Laila Agustina, 

M.Pd. 

1. Bertanggung jawab atas 

segala hal yang berkaitan 

dengan kesekretariatan 

dan administrasi: 

2. Membuat proposal dan 

TOR kegiatan;  

3. Membuat LPJ dan SPJ 

kegiatan; 

4. Membuat/mengadakan, 

mengelola dan 

mengarsipkan berkas-

berkas dan hal-hal yang 

berkaitan dengan 

kepanitiaan seperti biodata 

pembicara, dokumentasi, 

kuitansi, surat perjanjian, 

surat masuk/keluar selama 

kepanitiaan 

5. Membuat surat seperti: 

Permohonan pembicara, 

moderator, Permohonan 

membuka acara, 

Permohonan dana, 

Permohonan kerjasama 

kepada instansi tertentu, 

Peminjaman gedung dan 

peralatan, Undangan, dsb 

6. Bertanggungjawab kepada 

ketua panitia. 

7. Menyiapkan dan 

 Anggota Gunawan, S.Pd., M.Sc. 

  
Ninuk Krismati, S.Pd., 

M.Hum. 

  
M. Rizki Zulkarnain, 

S.Kom., M.M. 



mengedarkan daftar hadir 

peserta dan daftar hadir 

panitia 

8. Menyiapkan sertifikat 

 

  Acara Aminah Ekawati, M.Sc. 1. Membuat susuna acara 

(run down) secara detail 

dan spesifik (memuat 

waktu, acara, , 

perlengkapan dan tempat)  

2. Bersama divisi 

perlengkapan menyusun 

daftar perlengkapan dan 

mengadakannya; 

3. Mengkonsep orang-orang 

ahli yang dibutuhkan 

dalam kegiatan; 

4.  Berfungsi sebagai 

koordinator lapangan dan 

mengatur hal-hal teknis di 

lapangan; 

5. Mensosialisasikan draft 

susunan acara yang detail 

dan spesifik kepada divisi 

lain dan pihak-pihak lain 

yang terkait  

 Anggota Dr. Siti Ramdiah, M.Pd. 

  
Tri Winindyasari Palupi, 

S.Pd. 

  
M. Yasyir Fahmi 

Mubaraq, M.Pd. 

  Konsumsi 
Dr. Hj. Ida Komalasari, 

M.Pd. 

1. Menyiapkan dan mengatur 

menu makanan (ringan 

dan berat) termasuk 

penjadwalannya;  

2. Mengupayakan adanya 

konsumsi, menyediakan 

(mempersiapkan) serta 

menyuguhkannya kepda 

panitia, peserta, dan 

pengisi acara;  

3. Menyiapkan dan 

membereskan alat-alat 

 Anggota 
Mayang Gadih Ranti, 

M.Pd. 

  
Noor Indah Wulandari, 

M.Pd. 

  Nonong Rahimah, M.Pd. 



konsumsi yang 

dibutuhkan; 

4. Mengurus biaya konsumsi  

 
 Perlengkapan & 

Dokumentasi 
Edi Sutardi, M.Sn. 

1. Mengupayakan adanya 

perlengkapan dan tempat 

yang dibutuhkan kegiatan; 

2. Menjadi operator alat 

ketika kegiatan 

berlangsung 

3. Mendekorasi tempat 

kegiatan 

4. Mendokumentasikan 

kegiatan seminar 

 Anggota Quzairi, M.Pd. 

  Budi Prayitno, S.Si., M.Si. 

  Syaiful Akhmad, M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LAPORAN KEGIATAN 

 

LAPORAN KEGIATAN PENGGUNAAN 

DANA WORKSHOP PENGEMBANGAN RPS DAN PENULISAN JURNAL 

 

A. Pengeluaran 

1. Seksi Kesekretariatan 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH 

TOTAL 

BIAYA 

BUKTI 

1 Print Undangan Rp.        500 4 Rp.       2.000 Nota No 1 

2 Copy undangan dosen Rp.        125 160 Rp.     20.000 Nota No 1 

3 Copy tambahan 

undangan dosen 

Rp.        125 39 Rp.       4.875 Nota No 1 

4 Jilid Lakban Rp.     2.000 2 Rp.       4.000 Nota No 1 

5 Rombak jilidan Rp.     1.000 1 Rp.       1.000 Nota No 1 

6 Staples dan anak staples Rp.   10.000 1 Rp.     10.000 Nota No 2 

7 copy list acara Rp.        125 45 Rp.       5.625 Nota No 3 

8 copy tambahan list acara Rp.        125 40 Rp.       5.000 Nota No 4 

9 Print Undangan dan 

Sambutan 

Rp.        500 10 Rp.       5.000 Nota No 5 

10 Copy  surat menyurat 

dan undangan 

Rp.        125 155 Rp.     19.375 Nota No 5 

11 TIKI Rp.   25.000 1 Rp.     25.000 Nota No 6 

12 Refiil Inkjet HP 

CC644DW 

Rp.   27.000 1 Rp.     27.000 Nota No 7 

13 Refiil Inkjet HP 

CC5443W 

Rp.   49.500 1 Rp.     49.500 Nota No 7 

14 Stempel laser warna Rp.   85.000 1 Rp.     85.000 Nota No 9 

15 Sertifikat Rp.     3.500 183 Rp.   640.500 Nota No 8 

16 Fotocopy materi Rp.        125 1800 Rp.   255.000 Nota No 10 

17 Map Batik Rp.   32.500 4 Rp.   130.000 Nota No 11 

18 Map Batik Rp.   32.500 3 Rp.     97.500 Nota No 12 

19 Proposal Rp.   50.000 3 Rp.   150.000 Kwitansi No. 13 

20 Laporan 

Pertanggungjawaban 

Rp. 150.000 3 Rp.   450.000 Kwitansi No. 14 

JUMLAH Rp.  1.956.375  

 

 



 

2. Seksi Konsumsi 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH 

TOTAL 

BIAYA 

BUKTI 

1 Makan Siang 

Prasmanan 

Rp.       40.000 183 Rp.  7.320.000 Nota No. 15 

2 Coffe Break 2 Kali Rp.       20.000 183 Rp.  3.660.000 Nota No. 15 

3 Pampakin dan jengkol Rp.     430.000 1 Rp.     430.000 Kwitansi No. 16 

4 Aqua Rp.       21.000 1 Rp.       21.000 Kwitansi No. 17 

JUMLAH Rp.11.431.000  

 

3. SeksiAcara 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH 

TOTAL 

BIAYA 
BUKTI 

1 
Honor Pemateri 

Rp.   7.500.000 2 Rp.   15.000.000 
Tanda Terima 

No. 18 

2 
Tiket Pemateri 

Jakarta-Banjarmasin 
Rp.   1.750.000 2 Rp.     3.500.000 

Tanda Terima 

No. 19 

3 
Tiket Pemateri 

Banjarmasin-Jakarta 
Rp.      714.200 2 Rp.     1.428.400 Bukti No. 20 

4 Oleh-Oleh Rp.      420.000 1 Rp.        420.000 Nota No 21 

5 Aqua Rp.       17.000 2 Rp.          34.000 Nota No 22 

6 

Moderator 

Rp.      200.000 2 Rp.        400.000 

Tanda 

TERIMA No 

23 

7 
Hotel 

Rp.      444.000 2 Rp.        888.000 
Kwitansi No 

24 

8 Makan Malam Rp.      322.000 1 Rp.        322.000 Nota No 25 

9 
Bensin 

Rp.      100.000 2 Rp.        200.000 
Kwitansi No 

26 

10 
Makan Pagi di Bang 

Amat 
Rp.      489.000 1 Rp.        489.000 Nota No 27 

11 Sasirangan Rp.      550.000 1 Rp.        550.000 Nota No 28 

12 Makan Siang Rp.      392.000 1 Rp.        392.000 Nota No 29 

13 
Madihin 

Rp.      300.000 1 Rp.        300.000 
Kwitansi No 

30 

14 Deposit Hotel Rp.      300.000 1 Rp.        300.000 Bukti No 31 

JUMLAH Rp.   24.223.400  

 

 



4. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH 

TOTAL 

BIAYA 
BUKTI 

1 Spanduk     

 a. Ukuran 2,5m x 1,25 m Rp. 240.000 2 Rp.  480.000 Nota No 32 

 b. Ukuran 3m x 1,5 m Rp.   90.000 1 Rp.    90.000 Nota No 32 

2 Dokumentasi     

 b. Cetak Foto Rp. 158.400 1 Rp.  158.400 Nota No 33 

 c. Transfer dan edit film 

workshop 

Rp. 170.000 1 Rp.  170.000 
Kwitansi No 34 

3 Sewa Kapal/Klotok Rp. 450.000 1 Rp.  450.000   Kwitansi No 35 

JUMLAH Rp.1.348.400  

 

5. Bantuan Transport Dosen LB 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH TOTAL BIAYA 

1 Banjarbaru Rp. 100.000 1 Rp.           100.000 

2 Kandangan  Rp. 150.000 4 Rp.           600.000 

3 Barabai Rp. 150.000 2 Rp.           300.000 

4 Balangan Rp. 200.000 2 Rp.           400.000 

5 Tanjung Rp. 200.000 6 Rp.        1.200.000 

6 Marabahan Rp. 100.000 1 Rp.           100.000 

7 Tanah Bumbu Rp. 300.000 1 Rp.           300.000 

8 Rantau Rp. 100.000 1 Rp.           150.000 

JUMLAH Rp.         5.100.000 

 

6. Uang Transport dan Konsumsi Rapat Panitia 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH TOTAL BIAYA 

1 

 

Transport dan Konsumsi 

Rapat Panitia 3 kali 

Rapat @ Rp. 50.000 

 

Rp. 150.000 20 Rp.         1.500.000 

JUMLAH Rp.         1.500.000 

 

 



7. Uang Bersih-Bersih dan Transport 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH TOTAL BIAYA 

1 Bersih-bersih    

 a. 2 orang Rp.       100.000 2 Rp.           200.000 

 b. 2 orang Rp.         50.000 2 Rp.           100.000 

2 Penjemput tamu Rp.       100.000 1 Rp.           100.000 

3 Transport beli tiket Rp.         50.000 1 Rp.             50.000 

JUMLAH Rp.            450.000 

 

8. Uang Lembur Hari Pelaksanaan Workshop 

NO 
NAMA 

PENGELUARAN 
SATUAN JUMLAH TOTAL BIAYA 

1 

 

Uang Lembur Hari 

pelaksanaan Workshop 

 

Rp.    75.000 20 Rp.         1.500.000 

JUMLAH Rp.         1.500.000 

 

B. Total pengeluaran 

 

Jumlah Pengeluaran 1+2+3+4+5+6+7+8 

 

Rp. 47.059.175,- 

 

Total Rp. 47.059175,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain 

(fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara 

efektif, yang menekankan pada sumber belajar. Pembelajaran merupakan proses 

pengembangan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir 

mahasiswa serta dapat meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi kuliah. 

Kegiatan workshop ini memberikan pembekalan kepada dosen  yang ada di lingkungan 

STKIP PGRI Banjarmasin dalam pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang 

akan digunakan pada saat proses belajar mengajar di kelas dan membekali para dosen dalam 

penulisan jurnal yang baik guna menunjang karir dosen di STKIP PGRI Banjarmasin. 

Demikian Laporan Pertanggung Jawaban dana acara workshop pengembangan RPS dan 

jurnal ini kami sampaikan dan harapan kami laporan ini mendapatkan perhatian dari semua 

pihak dan dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat khususnya bagi kemajuan 

dibidang pendidikan. 

 

Banjarmasin,                2016 

Ketua, 

 

 

 

 

 

Drs. Suwarjiya 
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Notulensi  

Workshop Pengembangan RPS dan Penulisan Jurnal 

 

Narasumber  : Drs. Sam Muchtar Chaniago, M.Si. 

Moderator  : Drs. Alimuddin A. Djawad, M. Hum. 

Notulen  : Rahidatul Laila Agustina 

Materi   : Penulisan Artikel untuk Seminar dan Jurnal 
 

 

Pertanyaan: 

1. Prof. Dr. MP. Lambut, Ems. (Dosen LB) 

- Bagaimana pendapat anda tentang plagiasi yang sedang marak terjadi di Indonesia? 

- Bagaimana cara menanamkan sikap kejujuran dalam sebuah penelitian? 

2. Siti Aulia, M.Pd. (Dosen Prodi PBSI) 

- Bagaimana penulisan Pembahasan dalam sebuah Penelitian Tindakan Kelas? 

berdasarkan pengalaman ketika S1 sebuah pembahasan di masukkan dalam hasil 

penelitian, sedangkan ketika S2 pembahasan diletakkan pada bab yang terpisah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notulensi  
Workshop Pengembangan RPS dan Penulisan Jurnal 

 

Narasumber  : Dr. Hj. Tuti Tarwiyah Adi, M.Si. 

Moderator  : Dr. Hj. Dina Huriati, M.Pd.  

Notulen  : Rahidatul Laila Agustina 

Materi   : Pengembangan RPS dan Standar Proses Pembelajaran 
 

 

Pertanyaan: 

1. Normaliah, M.Pd. (Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris) 

- Dalam penyusunan sebuah RPS yang baik, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan 

sebelum kita menyusunnya? 

- Jika kita mengajar beberapa kelas dalam 1 semester dengan mata kuliah yang sama, 

apakah kt harus membuat RPS yang berbeda?atau disamakan saja setiap kelasnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 
HASIL PRESENTASI WORKSHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

 
FOTO-FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Registrasi Peserta 

 

Laporan dari Ketua Panitia  



 

Penandatangan MOU antara STKIP PGRI Banjarmasin dengan FKIP Unlam 

 

Penandatangan MOU antara STKIP PGRI Banjarmasin dengan FTK IAIN Antasari 



 

Sambutan dari Ketua STKIP PGRI Banjarmasin 

 

Sambutan dari Ketua PPLP-PT PGRI Banjarmasin Sekaligus membuka Acara 

Workshop 



 
Pementasan Madihin Sebelum Acara dimulai 

 

 
Pemaparan materi oleh Drs. Sam Muchtar Chaniago, M.Si. 

 

 



 
Pemaparan Materi Tentang Penulisan Jurnal Yang Baik 

 

 
Pemaparan Materi Tentang Penulisan Jurnal Yang Baik 

 

 

 



 
Penanya Prof. MP. Lambut, Ems. 

 
Penanya Siti Aulia, M.Pd. 



 
Pemaparan Materi oleh Dr. Hj. Tuti Tarwiyah Adi, M.Si. 

 
Pemaparan Materi tentang Pengembangan RPS 



 
Pemaparan Materi tentang RPS dan Standar Proses Pembelajaran 

 
Pemaparan Materi tentang RPS dan Standar Proses Pembelajaran 



 
Ice Breaker 

 
Penanya Normaliah, M.Pd. 



 

 
Peserta Membentuk Kelompok untuk Kegiatan Workshop 
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Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Deskripsi dengan Strategi Neighborhood 

Walk Berorientasi Kontekstual Mahamahasiswa Semester IV STKIP PGRI Banjarmasin 

 
Tim Workshop 

Sekolah Tinggi Kedosenan dan Ilmu pendidikan (STKIP) PGRI Banjarmasin 

e-mail: lailarahidatul@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study  to: (1) explain the increase in the ability to write a description of 

the class Semester IV STKIP PGRI Banjarmasinthrough the implementation of strategies 

oriented neighborhood walk contextual, (2) describe the activities of teachers and students of 

class Semester IV STKIP PGRI Banjarmasinin learning to write a description of a walk 

through the use of strategies oriented neighborhood contextual, (3) reveal the response of 

students of class Semester IV STKIP PGRI Banjarmasinin learning to write a description of 

the use of walk-oriented neighborhood contextual strategy. The research was conducted in 

MTs. Abnaul Amin in the academic year 2015/2016. This type of research is classroom action 

research (PTK), is collaboration. Data collection techniques used were interviews, 

observation, tests and questionnaires. Based on the results of the data analysis, the activity of 

students from the first cycle to the second cycle always showed improvement with an 

indication of a growing number of students do activities as mentioned in the indicator 

determined. Student learning outcomes also increased which in the first cycle with an average 

value of 69.70 and classical completeness 50% increase in the second cycle with an average 

value of 76.76 with 82.35% classical completeness. It can be concluded that the use of walk-

oriented neighborhood contextual strategy can improve the ability to write descriptions of the 

students of class VII MTs. Abnaul Amin. It is suggested to teachers, especially teachers 

Indonesian creativity and innovation, particularly in the use of learning strategies, choose 

material in accordance with the strategy to be used, the students to be more active and 

creative in the learning process, the school should consider the availability of means of 

learning which will used by teachers and students. 

 

Keywords: Writing Descriptions , Neighborhood Walk , Contextual 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memaparkan peningkatan kemampuan menulis deskripsi 

pada mahasiswa kelas Semester IV STKIP PGRI Banjarmasin melalui penerapan strategi 

neighborhood walk berorientasi kontekstual, (2) mendeskripsikan aktivitas dosen dan 

mahamahasiswa Semester IV STKIP PGRI Banjarmasindalam pembelajaran menulis 

deskripsi melalui penggunaan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual, (3) 

mengungkapkan respon mahamahasiswa Semester IV STKIP PGRI Banjarmasindalam 

pembelajaran menulis deskripsi dalam penggunaan strategi neighborhood walk berorientasi 

kontekstual. Penelitian ini dilaksanakan di STKIP PGRI Banjarmasin pada tahun ajaran 

2015/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), bersifat 

kolaborasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes dan 

angket. Berdasarkan hasil analisis data, aktivitas mahasiswa dari siklus I sampai siklus II 

selalu menunjukkan peningkatan dengan indikasi semakin banyak mahasiswa melakukan 

aktivitas seperti yang disebutkan pada indikator yang ditentukan. Hasil belajar mahasiswa 

mailto:lailarahidatul@yahoo.com


juga terjadi peningkatan dimana pada siklus I dengan nilai rata-rata 69,70 dan ketuntasan 

klasikal 50% mengalami peningkatan pada siklus II dengan nilai rata-rata 76,76 dengan 

ketuntasan klasikal 82,35%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi neighborhood 

walk berorientasi kontekstual dapat meningkatkan kemampuan menulis deskripsi 

mahamahasiswa semester IV STKIP PGRI Banjarmasin. Disarankan kepada para dosen, 

khususnya dosen pengampu mata kuliah menulis memiliki kreativitas dan inovasi, khususnya 

dalam hal penggunaan strategi  pembelajaran, pilihlah materi yang sesuai dengan strategi 

yang akan digunakan, mahasiswa agar lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, 

pihak sekolah hendaknya memperhatikan ketersediaan sarana pembelajaran yang akan 

digunakan oleh dosen maupun mahamahasiswa. 

 

Kata Kunci: Menulis Deskripsi, Neighborhood Walk, Kontekstual 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi antar manusia yang paling utama, sarana untuk 

menyampaikan sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada manusia lainnya. Seseorang yang 

berhasil dalam interaksinya dapat dipengaruhi oleh keterampilan berbahasa orang tersebut. 

Keterampilan berbahasa tersebut terdiri dari: (a) keterampilan menyimak (listening skill), (b) 

keterampilan berbicara (speaking skill), (c) keterampilan membaca (reading skill), dan (d) 

keterampilan menulis (writing skill). Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya terhimpun 

dalam satu kesatuan yang merupakan catur tunggal. 

Salah satu keterampilan berbahasa yang penting adalah keterampilan menulis, akrena 

menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung. Tarigan (1982:1) mengungkapkan bahwa “melatih keterampilan 

berbahasa berarti pula melatih jeterampilan berpikir”. Keterampilan menulis tidak langsung 

datang dengan sendirinya melainkan harus banyak dilakukan dengan latihan dan praktik 

secara langsung. Deskripsi adalah jenis tulisan yang isinya meggambarkan suatu objek secara 

detail sehingga pembaca memperoleh kesan seolah-olah dapat melihat dan merasakan keadaan 

objek itu. Sasaran yang ingin dicapai oleh seorang penulis deskripsi adalah untuk menciptakan 

atau memungkinkan terciptanya daya khayal (imajinasi) kepada para pembaca sehingga 

seolah-olah mereka melihat sendiri objek tadi secara keseluruhan seperti yang dialami secara 

fisik oleh penulisnya (Keraf, 1995:93). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya kemampuan menulis deskripsi mahasiswa kelas Semester IV STKIP 



PGRI Banjarmasinyaitu pembelajaran masih bersifat teoritis dan berpusat pada dosen, strategi 

yang digunakan dalam pembelajaran monoton dan tidak menarik, pembelajaran hanya 

berlangsung didalam ruangan kelas serta tidak menghadapkan mahasiswa secara nyata dan 

kontekstual dengan objek yang akan ditulis (dideskripsikan), dan mahasiswa tidak dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Kurang efektifnya strategi pembelajaran tersebut diduga karena kurang tepatnya strategi 

yang diterapkan dosen, dan strategi yang diterapkan tidak cocok dengan karakteristik materi 

menulis deskripsi dan karakteristik belajar mahasiswa. Karakteristik yang dimaksud adalah 

pemanfaatan penginderaan yang terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, perabaan, 

penciuman dan perasa untuk menggambarkan objek. Cara ini dapat memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa yang memiliki perbedaan karakteristik belajar untuk menggambarkan 

objek melalui tulisannya secara baik. Salah satu strategi pembelajaran yang memanfaatkan 

objek secara langsung sebagai media dan sumber belajar adalah neighborhood walk 

berorientasi kontekstual. 

Strategi pembelajaran neighborhood walk adalah suatu aktivitas lingkungan. Dalam hal 

ini mahasiswa diajak keluar ruangan untuk mengamati suatu objek yang menjadi hot spot. 

Mereka juga diharapkan untuk bisa mengubungkan materi yang sudah disampaikan didalam 

kelas dengan objek yang sedang mereka amati. Hasilnya harus dilaporkan dalam suatu teks. 

Neighborhood walk bisa dilaksanakan 10-15 menit, 1 hari atau 1 minggu tergantung pada 

indikator yang sudah ditentukan (Oka, 2003:2-3). Strategi ini akan sangat tepat dipadukan 

dengan pendekatan kontekstual. Menurut Trianto (2011:103-104) pembelajaran kontekstual 

(contextual teaching and learning) adalah konsep belajar yang mebantu dosen mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan mendorong 

mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Menulis merupakan bagian dari kegiatan berbahasa, menulis berkaitan erat dengan 

aktivitas berpikir dan keduanya saling melengkapi. Dalam kegiatan menulis keterampilan 

berbahasa dikonsentrasikan secara penuh agar mendpaat hasil yang benar-benar baik. Tarigan 

(1982:21) menyatakan bahwa menulis adalah “menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 



orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambaran grafik itu”. 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan berbahasa yang produktif, artinya dalam 

hal ini kemampuan menulis tersebut merupakan kemampuan yang menghasilkan tulisan. 

menulis ini dalam artian merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat 

kompleks. Kemampuan yang diperlukan antara lain kemampuan berpikir secara teratur dan 

logis, kemampuan mengungkapkan pikiran atau gagasan secara jelas, dengan menggunakan 

bahasa yang efektif. Setiap orang yang melakukan aktivitas menulis pasti memiliki tujuan atau 

alasan mengapa mereka menulis. Tujuan utama menulis atau mengarang adalah sebagai 

sarana komunikasi tidak langsung. Tujuan menulis banyak sekali ragamnya. Tarigan 

(1982:22) mengungkapan tujuan tersebut misalnya, menulis sangat penting bagi pendidikan 

karena memudahkan para mahasiswa belajar, dapat menolong kita berpikir secara kritis, 

memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya 

tanggap atau persepsi kita, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan menyusun 

urutan bagi pengalaman. 

Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh serta berhubungan 

dengan pengalaman pancaindera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan 

perasaan. Deskripsi memberikan suatu gambaran tentang suatu persitiwa atau masalah. Dalam 

kegiatan menulis deskripsi yang baik seseorang harus dekat dengan objek atau masalah 

dengan semua pancaindera, dengan kata lain deskripsi adalah tulisan yang dihasilkan 

seseorang setelah ia dengan seluruh inderanya mengalami secara langsung dengan melihat, 

merasakan, mendengar, meraba dan mencium sesuatu objek tertentu, misalnya sebuah tempat, 

seseorang, benda ataupun keadaan. 

Menurut Supriyadi (1996:270) deskripsi berupa rangkaian tuturan yang memaparkan 

sesuatu atau melukiskan sesuatu baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan 

penuturnya, yang memiliki tujuan berupa tercapainya penghayatan yang imajinatif terhadap 

sesuatu sehingga pendengar atau pembaca merasa seolah-olah mengalami atau mengetahuinya 

secara langsung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:320) deskripsi 

mempunyai arti yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan 

terperinci. Untuk dapat menghasilkan tulisan deskripsi yang baik, penginderaan sebaiknya 

digunakan secara efektif dapat dilakukan dengan secara langsung mengamati objek yang akan 



dideskripsikan. Dengan mengamati objek secara langsung, kepekaan penginderaan yang ada 

pada diri seseorang dengan sendirinya akan bangkit. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

pemahaman tentang detail objek tulisan. Pemahaman mendalam tentang detail objek tulisan 

akan menjadikan hasil tulisan yang dibuat bagaikan potret kenyataan yang sebenarnya. Selain 

itu, sebuah tulisan deskripsi yang baik didukung pula oleh gaya penyampaian yang menarik 

sehingga pembaca akan tergugah dan dapat memunculkan imajinasi pada dirinya tentang apa 

yang didengar, dilihat dan dirasakan. 

Pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan dapat juga disebut sebagai pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning) yaitu merupakan kpnsep pembelajaran yang 

membantu dosen untuk mengaitkan materi ajar dengan dunia nyata si mahasiswa, yang dapat 

mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan 

penerapannya dalam kehidupan para mahasiswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Berangkat dari konsepsi ini diharapkan hasil pembelajaran akan lebih bermakna. Proses 

pembelajarannya akan berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan mahasiswa bekerja 

dan mengalami, bukan seedar transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Pembelajaran 

ini juga dapat membuat mahasiswa terlibat secara aktif, dapat memecahkan masalah dalam 

konteks yang nyata, dan dapat menumbuhkan motivasi serta tanggung jawab untuk berprestasi 

lebih baik. Lingkungan sekitar merupakan sumber belajar yang sangat kaya. Oleh sebab itu, 

dengan mengajak mahasiswa belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, bukan saja 

akan menjadikan anak bertambah pengetahuannya. Anak juga akan memiliki kepekaan sosial 

yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya (Sardiman, 2011:222). 

Rencana pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual. Adapun langkah-langkah 

penerapan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual dalam pemecahan masalah ini 

adalah: 1) melakukan persiapan dan pengorganisasian kelas, 2) melakukan curah pendapat, 3) 

mempersiapkan format-format pencatatan untuk mengidentifikasi objek, 4) memulai kegiatan 

berjalan-jalan ke sekitar lingkungan yang direncanakan dan melakukan identifikasi terhadap 

objek yang diamati, 5) melakukan kegiatan diskusi dalam satu kelompok, 6) kembali ke dalam 

kelas untuk melanjutkan kegiatan menulis, serta 7) mengumpulkan dan mepresentasikan. 

Tujuan dari penelitian adalah: 1) memaparkan peningkatan kemampuan menulis deskripsi 

mahasiswa Semester IV STKIP PGRI Banjarmasinmelalui penerapan strategi neighborhood 



walk berorientasi kontekstual, (2) mendeskripsikan aktivitas dosen dan mahasiswa kelas 

Semester IV STKIP PGRI Banjarmasindalam pembelajaran menulis deskripsi melalui 

penggunaan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual, (3) mengungkapkan respon 

mahasiswa  kelas Semester IV STKIP PGRI Banjarmasindalam pembelajaran menulis 

deskripsi dalam penggunaan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual. 

 

METODE 

Pendekatan penelitian yang diguankan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut jenisnya penelitian yang digunakan ini adalah penelitian tindakan (action research) 

berupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research). Secara bahasa ada tiga 

istilah yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas (PTK), yakni penelitian, tindakan, dan 

kelas. Pertama, penelitian adalah suatu perlakuan yang menggunakan metologi untuk 

memecahkan suatu masalah. Kedua, tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan yang 

dilakukan oleh dosen untuk memperbaiki mutu. Ketiga kelas menunjukkan pada tempat 

berlangsungnya tindakan (Sanjaya, 2010:25). PTK yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

PTK kolaboratif. Model ini dipandang tepat karena masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah masalah yang terjadi di semester IV A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin. Dalam PTK ini peneliti sebagai pengamat partisipan dan 

kolaborasi dengan dosen semester IV A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin, peneliti juga bertindak sebagai instrumen kunci karena 

peneliti yang merancang, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

membuat laporan, sedangkan pelaksanaan pengajaran diserahkan pada dosen yang 

bersangkutan. 

Model yang digunakan pada pelaksanaan tindakan adalah adaptasi dari model yang 

dikembangkan oleh Kemmis & Taggart (1998). Setiap siklus meliputi planning 

(perencanaan), action (tindakan), observasi (pengamatan) dan reflection (refleksi) dengan 

struktur gambar sebagai berikut:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur PTK (Kemmis and Mc.Taggart, 1988:11) 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di STKIP PGRI Banjarmasin yang beralamat di 

Jl. Sultan Adam komplek H. Iyus No. 23 Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa Semester IV STKIP PGRI Banjarmasin dengan mahasiswa yang berjumlah 34 

orang yang terdiri dari 16 orang mahasiswa laki-laki dan 18 orang mahasiswa perempuan pada 

semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memnggunakan wawancara, observasi, tes 

dan angket. Wawancara diarahkan untuk mengetahui masalah-masalah dan kemudahan-

kemudahan yang dirasakan pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Tes digunakan 

untuk mengukur keberhasilan hasil belajar mahasiswa dan observasi dilakukan untuk 

mengukur aktivitas dosen dan mahasiswa dalam pembelajar, sedangkat angket digunakan 

untuk mengetahui bagaimana respon mahasiswa terhadap penggunaan strategi neighborhood 

walk berorientasi kontekstual. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

reduksi data, apparan data dan menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran baik siklus I maupun siklus II terlihat bahwa mahasiswa aktif 

dalam kegiatan pembelajaran menulis deskripsi melalui penggunaan strategi neighborhood 



walk berorientasi kontekstual. Kemampuan menulis deskripsi mahasiswa yang ditunjukkan 

dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, terjadi peningkatan secara 

signifikan dari siklus I hingga siklus II. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai mahasiswa 

pada siklus I yaitu hanya 69,70 dengan ketuntasan kasikal hanya 50 % meningkat pada siklus 

II dengan rata-rata nilai mahasiswa 76,76 dengan ketuntasan klasikal 82,35 %. Berdasarkan 

data pencapaian hasil belajar tersebut, indikator keberhasilan sudah tercapai artinya target 80 

% penguasaan secara klasikal sudah terpenuhi. 

Dari data hasil nilai yang diperoleh pada kegiatan siklus I dan siklus II dapat diuraikan 

perbandingan hasil belajar mahasiswa sebagai berikut: 

Tabel 1 Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan siklus II 

Kegiatan Nilai rata-rata Ketuntasan Klasikal 

Siklus I 69,70 50 % 

Siklus II 76,76 82,35 % 

Dilihat dari rata-rata nilai tiap pertemuan ada peningkatan yang sangat signifikan, dan 

telah mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal karena dilihat dari presentase ketuntasan 

sudah berada diatas standar ketuntasan minimal. Adapun perbandingan persentase nilai hasil 

mahasiswa dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

 

Diagram 1 Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan siklus II 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada peningkatan hasil belajar 

mahasiswa. Hal ini sesuai dengan teori Sudjana (2013:45) mengemukakan bahwa setiap 

proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai 

mahasiswa, disamping diukur dari segi prosesnya. Hasil belajar merupakan perubahan 
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perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja 

(Suprjono, 2009:7). Menurut Purwanto (2013:46) Hasil belajar pada hakikatnya adalah 

perubahan perilaku akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian 

itu didasarkan atas tujuan pengejaran yang telah ditetapkan. 

Hasil observasi aktivitas dosen dari siklus I hingga siklus II terjadi peningkatan yang 

positif, dari kriteria cukup meningkat menjadi baik. Ini menggambarkan bahwa kesiapan 

dosen dalam menggunakan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual berhasil baik, 

karena dosen sudah bisa beradaptasi dengan strategi neighborhood walk berorientasi 

kontekstual yang digunakan dalam pembelajaran. 

Hasil observasi aktivitas dosen pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel dan 

diagram berikut. 

 

Tabel 2 Perbandingan Aktivitas Dosen Siklus I dan siklus II 

Kegiatan Siklus I Sikus II 

Skor Maksimal 60 60 

Skor Perolehan 34 46 

Persentase 56,6 % 76,6 % 

 

 

Diagram 2 Perbandingan Aktivitas Dosen pada Siklus I dan Siklus II 

Respon mahasiswa terhadap kegiatan belajar mengajar dengan penggunaan strategi 

neighborhood walk berorientasi kontekstual sangat baik, hal ini terlihat dari hasil angket yang 
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sebagian besar mahasiswa menganggap pembelajaran menulis deskripsi dengan strategi 

neighborhood walk berorientasi kontekstual menyenangkan. 

Lingkungan merupakan sumber informasi alamiah yang sangat kaya. Oleh karena itu, 

pemanfaatan objek yang ada di lingkungan sebagai materi, media, dan sumber belajar dalam 

perencanaan pembelajaran menulis deskripsi dapat dilakukan. Pada perencanaan pembelajaran 

menulis deskripsi dengan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual, media utama 

yang digunakan adalah objek yang ada di lingkungan sekitar secara langsung. Lingkungan 

merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan pengetahuan mahasiswa. Mahasiswa 

membutuhkan lingkungan dalam bereksplorasi dan melakukan kegiatan fisik untuk mencapai 

kesiapan akademiknya dalam belajar. Selain penggunaan media yang berupa objek yang ada 

di lingkungan, pada perencanaan juga dirumuskan penggunaan media lain, yaitu gambar-

gambar yang bertemakan lingkungan, bacaan pendek tentang lingkungan, model-model teks, 

dan lembar kerja mahasiswa (LKS). Pentingnya media dalam sebuah pembelajaran, terutama 

media yang berupa objek yang nyata sejalan dengan pendapat Anderson. Anderson 

(1987:183) menyatakan  bahwa objek yang sesungguhnya, atau benda model yang mirip 

sekali dengan benda nyatanya, akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi 

mahasiswa dalam mempelajari tugas yang menyangkut keterampilan psikomotorik. 

Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sardiman (2011;222) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan 

konsep pembelajaran yang membantu dosen untuk mengaitkan antara materi ajar dengan 

dunia nyata si mahasiswa, yang dapat mendorong mahasiswa mebmbuat hubungan antara 

pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan para mahasiswa sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat. Berangkat dari konsepsi ini diharapkan hasil pembelajaran 

akan lebih bermakna. Proses pembelajarannya akan berlangsung secara alamiah dalam bentuk 

kegiatan mahasiswa bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan dari dosen 

ke mahasiswa. Pembelajaran inijuga dapat membuat mahasiswa terlibat secara aktif, dapat 

memecahkan masalah dalam konteks yang nyata, dan dapat menumbuhkan motivasi serta 

tanggung jawab untuk berprestasi lebih baik. Lingkungan sekitar merupakan sumber belajar 

yang sangat kaya. Oleh sebab itu, dengan mengajak mahasiswa belajar dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar, bukan saja akan menjadikan anak bertambah pengetahuannya. Anak juga 

akan memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. 



 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penggunaan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual pada materi menulis 

deskripsi dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar mahasiswa, pada siklus I dengan nilai 

rata-rata 69,70 dan ketuntasan klasikal 50 % mengalami peningkatan pada siklus II dengan 

nilai rata-rata 76,76 dengan ketuntasan klasikal 82,35 %. 

Aktivitas dosen dan mahasiswa terhadap pembelajaran menulis deskripsi dengan 

penggunaan strategi neighborhood walk berorientasi kontekstual juga menunjukkan 

peningkatan. Hal ini dapat diihat dari perolehan nilai aktivitas belajar mahasiswa, pada siklus I 

dengan rata-rata 58,75 dalam kategori kurang aktif mengalami peningkatan pada siklus II 

dengan rata-rata 82,5 dalam kategori aktif. Begitupun dengan aktivitas dosen yang dilihat dari 

hasil observasi pada siklus I dengan persentase 56,6 % dalam kategori cukup meningkat pada 

siklus II dengan persentase 76,6% dalam kategori baik. 

Hasil respon mahasiswa terhadap pembelajaran yang disajikan dosen dari hasil angket 

yang dijawab mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa menyenangi dan sangat termotivasi 

terhadap metode image streaming dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Saran 

Hendaknya para dosen, khususnya dosen bahasa Indonesia memiliki kreativitas dan 

inovasi, khususnya dalam hal penggunaan strategi  pembelajaran. Salah satunya ialah strategi 

neighborhood walk berorientasi kontekstual yang sangat membantu meningkatkan 

keterampilan menulis mahasiswa, serta memotivasi mahasiswa mengikuti pembelajaran yang 

disajikan, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia. Pilihlah materi yang sesuai dengan strategi yang akan digunakan, karena kesalahan 

dalam pemilihan strategi pembelajaran akan berdampak menurunnya minat mahasiswa dalam 

belajar. 

Bagi mahasiswa diharapkan agar lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar, khususnya materi pembelajaran menulis. 

Kepada pihak sekolah diharapkan dapat mengupayakan ketersediaan sarana sebagai salah 

satu penunjang keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu buku pelajaran, alat 



dan media dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan sehingga tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai secara optimal. 
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