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ABSTRAK 
 

PEMBELAJARAN ILMU UKUR TANAH 

MENGGUNAKAN BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGRIS 
 

Sunar Rochmadi 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cara pembelajaran mata kuliah 

Ilmu Ukur Tanah menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Cara tersebut 

dicoba dengan tindakan, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugas-tugas 

hitungan dengan menggunakan Bahasa Inggris dalam waktu yang tepat dan hasil 

yang akurat.  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian tindakan di kelas 

atau Classroom Action Research (CAR). Subjek penelitian adalah mahasiswa di 

Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan yang mengikuti mata kuliah 

Ilmu Ukur Tanah I pada Semester Gasal Tahun 2006/2007. Tindakan pembelajaran 

dilakukan dengan pemberian contoh soal dan tugas hitungan dalam Bahasa Inggris. 

Pemberian tugas berupa soal-soal hitungan yang harus dikerjakan secara beregu, 

maksimum beranggotakan empat orang dengan menggunakan Bahasa Inggris pula.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Pembelajaran mata kuliah 

Ilmu Ukur Tanah menggunakan Bahasa Inggris dapat dilakukan dengan semua 

materi tertulis dalam Bahasa Inggris dan penjelasan lisan termasuk tanya jawab 

dalam Bahasa Indonesia. (2). Untuk kelancaran proses pembelajaran, materi kuliah 

berupa handout yang berisi pengantar teori, contoh soal dan jawabannya serta tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa perlu diberikan pada minggu sebelumnya. 

(3). Penggunaan Bahasa Inggris pada pembelajaran Ilmu Ukur Tanah tersebut tidak 

mengurangi penguasaan materi kuliah.  

. 

 

Kata kunci : pembelajaran Ilmu Ukur Tanah, bahasa pengantar Bahasa Inggris. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut kesepakatan GATT, AFTA dan APEC, era perdagangan bebas 

diterapkan bertahap mulai tahun 2003-2020. Era globalisasi dalam hal perdagangan 

bebas antar negara tersebut berdampak ganda. Di satu sisi membuka kesempatan 

kerjasama antar negara seluas-luasnya, dan di sisi lain menimbulkan persaingan 

yang makin ketat. Oleh karena itu tantangan yang menghadang adalah 

meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitrif di semua sektor dengan 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. 

 Majlis Pendidikan Kejuruan Nasional dan Dewan Geomatika Indonesia 

telah menyusun Standar Kompetensi Bidang Geomatika Sub Bidang Surveying 

pada tahun 1999 (Anonim, 1999). Dua dari sebelas kompetensi kunci yang dituntut 

untuk tanaga kerja di bidang survey dan pemetaan adalah Perilaku Keprofesian dan 

Berkomunikasi. Pada era perdagangan bebas, kedua kompetensi tersebut menuntut 

penguasaan bahasa internasional yang memadai. Salah satu bahasa internasional 

yang penting adalah Bahasa Inggris. 

Proses pembelajaran di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, mestinya mampu menjawab 

tantangan tersebut. Mahasiswa perlu menyiapkan diri untuk berkiprah pada era 

perdagangan bebas tersebut, antara lain dengan bekal kemampuan Perilaku 

Keprofesian dan Berkomunikasi dengan bahasa internasional. Hal ini di samping 

dengan mengintensifkan perkuliahan Bahasa Inggris Teknik yang sudah ada 

(Anonim, 2002), juga mengintegrasikan kemampuan berbahasa Inggris dalam mata 

kuliah lainnya.  

Dilihat dari waktu pembelajaran Bahasa Inggris yang sudah dijalani oleh 

para calon mahasiswa, sebenarnya sudah cukup banyak. Setidak-tidaknya mereka 

telah belajar selama enam tahun di sekolah menengah (SMP dan SMA atau SMK). 
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Setelah itu mereka belajar dua SKS pada tahun pertama kuliah (Semester I atau 

Semester II). Akan tetapi ketika mahasiswa mengerjakan tugas akhir (semester 

terakhir) mereka masih kesulitan membaca literatur berbahasa Inggris dan 

menterjemahkan judul tugas akhirnya ke dalam Bahasa Inggris. Hal ini mungkin 

disebabkan kurangnya penerapan Bahasa Inggris ke dalam mata kuliah bidang 

studi. Oleh karena itu perlu dicoba dengan penelitian tindakan untuk menerapkan 

Bahasa Inggris dalam mata kuliah bidang studi. Sesuai bidang yang diampu oleh 

peneliti, maka akan diterapkan pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Pertimbangan 

lainnya adalah mata kuliah tersebut ditempuh pada Semester Tiga atau sesudah 

mata kuliah Bahasa Inggris Teknik. Selain itu, pada mata kuliah tersebut banyak 

angka dan gambar, sehingga tidak memerlukan kata-kata yang banyak. Dengan 

beberapa pertimbangan tersebut diharapkan mahasiswa tidak banyak menemui 

kesulitan dalam proses pembelajarannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Masalah yang diteliti dirumuskan dengan “Bagaimanakah strategi 

pembelajaran Ilmu Ukur Tanah menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cara pembelajaran mata kuliah 

Ilmu Ukur Tanah dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Bagi dunia pendidikan, sebagai masukan untuk mengembangkan cara 

pembelajaran mata kuliah keteknikan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris. 

2. Bagi subjek yang diteliti, mahasiswa yang menjalani proses pembelajaran Ilmu 

Ukur Tanah dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris diharapkan lebih mudah 

menerapkannya pada mata kuliah atau bidang ilmu yang lain, dan selanjutnya 
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dapat mengembangkan kemampuan dirinya untuk mengantisipasi 

perkembangan dunia yang makin pesat. 

3. Bagi peneliti, dengan didapatkannya cara pembelajaran Ilmu Ukur Tanah 

dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris, dapat digunakan sebagai masukan 

untuk menyusun rencana kuliah selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritik 

Menurut Supriyadi (1995) pada pembelajaran metode kooperatif sebagian 

besar aktivitas berpusat pada mahasiswa dengan langkah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa belajar sendiri menurut kecepatan masing-masing karena perbedaan 

kemampuan mereka.  

2. Mahasiswa bekerjasama untuk saling mengisi kekurangan satu dengan yang 

lain.  

Selanjutnya Supriyadi (1995) menyatakan bahwa metode kooperatif mempunyai 

keuntungan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan aktivitas dan kreativitas mahasiswa. 

2. Lebih sering menggunakan strategi berpikir tingkat tinggi. 

3. Mengacu pada pemecahan masalah. 

 Dengan adanya keterbatasan waktu, pada pembelajaran suatu matakuliah 

ada dua alternatif yang dapat dipilih, yaitu membahas sebanyak mungkin materi 

kuliah atau membatasi beberapa materi pokok saja. Utomo dan Ruijter (1989) 

menekankan perlunya memilih alternatif kedua, karena dengan mendalami materi 

tertentu yang mewakili secara tuntas, mahasiswa akan mampu mendalami materi 

lain. Untuk mendalami materi secara tuntas, diperlukan latihan tahap demi tahap 

yaitu (Utomo dan Ruijter, 1989) : 

1. Dosen memberi contoh penyelesaian soal. 

2. Mahasiswa berlatih dibimbing oleh dosen. Langkah-langkah baru dilatih secara 

terperinci dan lengkap, kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. 

3. Mahasiswa diberi pekerjaan rumah untuk melatih diri. 

4. Pada kuliah berikutnya, pekerjaan rumah dibicarakan atau dosen menempelkan 

penyelesaiannya sehingga mahasiswa memeriksanya sendiri. 
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Pada latihan diperlukan umpan balik yang akan meningkatkan efektifitas interaksi 

dosen-mahasiwa dan memberikan dorongan kepada mahasiswa (Utomo dan 

Ruijter, 1989).  

 Rooijakkers (1989) mengemukakan bahwa setelah dosen selesai 

menjelaskan, maka : 

1. Mahasiswa mengerjakan sendiri-sendiri. 

2. Dosen melihat-lihat, apakah timbul masalah. 

3. Salah satu mahasiswa menulis pekerjaannya di papan tulis, agar mereka saling 

mengoreksi. 

Setelah itu, dosen memberi tugas tentang hal yang belum dikerjakan agar 

mahasiswa memecahkan sendiri. Tugas ini dikerjakan dengan kelompok-kelompok 

kecil untuk melatih kemampuan bekerjasama. Tugas tersebut dapat dilakukan pada 

jam kuliah atau di luar jam kuliah, dan hasilnya diserahkan kepada dosen. Brown 

dan Atkins (1993) menekankan perlunya membangkitkan semangat mahasiswa 

agar tidak terlalu takut berbuat keliru dalam latihan dengan prinsip “berbuat keliru 

adalah bagian dari belajar ke benar” (being wrong is part of learning to be right). 

 Suryabrata (1983) mengemukakan bahwa pemberian hadiah dan hukuman 

merupakan dua sarana membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Nilai baik 

merupakan hadiah, tetapi tugas-tugas dalam belajar untuk meraih nilai baik pada 

umumnya dianggap sebagai hukuman. Oleh karena itu ada kecenderungan untuk 

memperoleh nilai baik tanpa melakukan tugas-tugas belajar, misalnya dengan 

belajar untung-untungan dan menyontek. Untuk itu diperlukan pengawasan yang 

memadai dalam memberikan hadiah (reward) kepada mahasiswa. Utomo dan 

Ruijter (1989) menjelaskan bahwa penilaian dapat dilakukan dengan memeriksa 

pengerjaan soal dan menelaah jalan yang telah dikerjakan, dan apabila ditemukan 

kekeliruan perlu diberi saran untuk memperbaiki sebagai umpan balik kepada 

mahasiswa. 

 Untuk meresapkan materi yang telah dipelajari dan untuk mengetahui 

pemahaman terhadap isi pelajaran sudah betul, maka mahasiswa perlu 
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mengkomunikasikan kepada orang lain, seperti : teman kuliah dan dosen 

(Suryabrata, 1983). Bentuk komunikasi tersebut dapat berupa bertanya, belajar 

bersama dan diskusi, yang dengan sendirinya memerlukan adanya suatu kelompok. 

Selanjutnya Suryabrata (1983) mengemukakan bentuk kelompok yang baik, yaitu : 

1. Anggota tidak terlalu banyak, yaitu tiga hingga lima orang. 

2. Kemampuan belajar kurang lebih sama. 

3. Masing-masing anggota berpartisipasi secara aktif. 

4. Mempunyai semacam rencana kerja atau kegiatan dan membuat pembagian 

kerja. 

Tentang keuntungan belajar bersama dalam kelompok, Suryabrata (1983) 

mengemukakan : 

1. Mendapat kepastian telah mengerti materi yang dipelajari. 

2. Mendengarkan dan membaca dari temannya akan lebih meresapkan materi yang 

dipelajari. 

3. Bertanya dan menerangkan dalam diskusi akan meningkatkan penguasaan 

materi. 

4. Mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. 

 

B. Kerangka Teoritik 

Penguasaan materi Ilmu Ukur Tanah memerlukan banyak latihan 

pengerjaan soal-soal oleh para mahasiswa. Agar latihan tersebut dikerjakan dengan 

sungguh-sungguh oleh mahasiswa, maka perlu diberikan hadiah (reward) berupa 

nilai oleh dosen yang akan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir matakuliah. 

Apabila latihan dikerjakan secara perorangan, ada dua kelemahan yang biasa 

timbul yaitu : 

1. Terlalu banyak menyita waktu dosen untuk mengoreksinya. 

2. Para mahasiswa cenderung meniru pekerjaan temannya terutama yang dianggap 

lebih pandai. 

Oleh karena itu, penugasan latihan secara kelompok akan lebih menguntungkan. 
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Agar kelompok dapat efektif, anggota ditentukan maksimum empat mahasiswa. 

Keuntungan lain latihan dengan kelompok yaitu para mahasiswa terpacu untuk 

belajar bersama dan berdiskusi, baik materi hitungan maupun  penggunaan Bahasa 

Inggrisnya.  

 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah dengan porsi 

bahasa pengantar Bahasa Inggris dalam pembelajaran Ilmu Ukur Tanah dalam 

latihan pengerjaan soal, maka penggunaan bahasa pengantar Bahasa Inggris tidak 

mmengurangi daya serap.  
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BAB III 

CARA PENELITIAN 

 

A. Pendekatan 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian tindakan di kelas atau 

Classroom Action Research (CAR). 

 

B. Rencana Tindakan  

Proses penelitian tindakan ini berawal dari perencanaan tindakan, kemudian 

dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan dan pengamatan, dan berakhir pada tahap 

refleksi. Proses ini merupakan satu siklus, dan siklus pertama ini dilanjutkan 

dengan siklus-siklus berikutnya. Materi pembelajaran untuk masing-masing siklus 

direncanakan sebagai berikut : 

1. Siklus-1 : Koordinat. 

2. Siklus-2 : Pengukuran sipat datar profil. 

3. Siklus-3 : Menghitung luas dengan koordinat. 

4. Siklus-4 : Menghitung volume dengan tinggi titik. 

Tindakan pembelajaran pada Siklus Pertama berupa :  

1. Pemberian teori pengantar secara singkat menggunakan Bahasa Indonesia. 

2. Pemberian contoh hitungan yang dikerjakan oleh mahasiswa dengan 

bimbingan pengajar. Contoh soal dan jawaban menggunakan Bahasa Inggris 

dan penjelasan secara lisan oleh dosen menggunakan Bahasa Indonesia. 

3. Pemberian tugas hitungan secara berkelompok yang soal maupun jawabannya 

menggunakan Bahasa Inggris. 

4. Pengumpulan tugas tersebut. 

5. Penilaian dan koreksi oleh pengajar baik hasil hitungan maupun Bahasa 

Inggrisnya 

6. Diskusi hasil tugas menggunakan Bahasa Indonesia. 
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Perubahan tindakan pembelajaran pada siklus-siklus berikutnya dilakukan setelah 

diadakan refleksi pada siklus sebelumnya. 

 

C. Subjek dan Tempat Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan yang mengikuti mata kuliah Ilmu Ukur Tanah pada Semester 

Gasal Tahun 2006/2007. Penelitian dilakukan di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

D. Rencana Tindakan 

 Sebagai masukan untuk melakukan tindakan diadakan survey untuk 

menjajagi keadaan subjek penelitian. Survey dilakukan dengan angket dan 

wawancara untuk mengungkap pengetahuan dan kemampuan penggunaan Bahasa 

Inggris. Tindakan dilakukan setelah ada kesepakatan dengan mahasiswa peserta 

kuliah setelah survey penjajagan tersebut. 

 Tindakan pembelajaran kooperatif dilakukan dengan pemberian tugas 

secara berkelompok, maksimum beranggotakan empat orang. Pemberian tugas 

berupa soal-soal hitungan.  

 

E. Rencana Monitoring 

 Monitoring dilakukan dengan pengamatan, yang mungkin perlu diperkuat 

dengan angket dan cheklist, dan bilamana perlu dapat pula dilengkapi dengan 

wawancara. Monitoring dilakukan terhadap setiap langkah tindakan, selama 

tindakan berlangsung maupun di sela-sela antara satu tindakan dan tindakan 

berikutnya. Hasil monitoring digunakan untuk penyempurnaan tindakan 

berikutnya.  

 

F. Rencana Analisis Data 

 Kemajuan setiap langkah pembelajaran dianalisis untuk memperbaiki 
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langkah selanjutnya. Analisis data dilakukan dengan pengolahan dan penafsiran 

terhadap catatan hasil pengamatan, angket dan wawancara pada monitoring, 

Analisis ini dilakukan segera setelah data hasil monitoring terkumpul, dan disusun 

misalnya dengan tabulasi.  

 Data hasil survey penjajagan dan monitoring yang disusun dalam bentuk 

checklist dan tabulasi pada waktu sebelum dan sesudah masing-masing tahap 

tindakan atau langkah pembelajaran dibandingkan. 

Hasil analisis data di atas akan berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi 

setiap langkah tindakan. Hasil evaluasi digunakan untuk refleksi terhadap tindakan 

yang sudah dilakukan dan sebagai bahan untuk revisi atau perbaikan tindakan 

selanjutnya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Mahasiswa yang berpartisipasi dalam tindakan yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, peserta kuliah Ilmu Ukur Tanah I. 

Mereka terdiri dari dua kelas, yaitu Kelas I berjumlah 57 orang dan Kelas J 

berjumlah 40 orang, sehingga semuanya berjumlah 97 orang. Sebagian besar (58 

orang) mahasiswa Angkatan 2005/2006 dan mereka mengambil mata kuliah 

tersebut pada Semester 3, 31 orang mahasiswa Angkatan 2004/2005 dan delapan 

orang mahasiswa Angkatan 2003/2004. Penelitian dilakukan saat mereka 

mengikuti kuliah teori Ilmu Ukur Tanah I, yang merupakan bagian dari mata kuliah 

tersebut, dengan alokasi waktu dua jam per-minggu.  

 

B. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai jadual kuliah 

teori Ilmu Ukur Tanah I mulai minggu ke-4 hingga minggu ke-13 semester yang 

bersangkutan. Urutan kronologis masing-masing tindakan yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan Tindakan 

Proses pembelajaran pada Siklus Pertama dengan dosen menjelaskan 

topik Koordinat, dengan contoh soal dan jawabannya menggunakan Bahasa 

Indonesia, diikuti latihan hitungan koordinat oleh mahasiswa. Pada akhir 

kuliah, kepada mahasiswa diberikan tugas hitungan koordinat menggunakan 

Bahasa Indonesia yang dikerjakan secara beregu dengan anggota maksimum 

empat orang. Setelah tugas tersebut dikumpulkan pada kuliah minggu 
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berikutnya, dosen memberikan contoh soal dan jawabannya, serta 

memberikan tugas hitungan Koordinat menggunakan Bahasa Inggris, dengan 

prosedur yang sama. Untuk contoh soal dan tugas diberikan dalam bentuk 

handout sejumlah sekitar seperempat junlah mahasiswa. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pada waktu dimulai pembelajaran menggunakan Bahasa Inggris, 

mahasiswa merasa kurang mampu memahami contoh soal dan mengerjakan 

tugas yang diberikan. Oleh karena itu dosen perlu menjelaskan kata-kata 

penting yang belum diketahui artinya kepada mahasiswa. Pada tugas 

hitungan, perlu dijelaskan apa saja yang ditanyakan atau harus dihitung. 

Untuk tugas beregu tersebut, mahasiswa dibebaskan dalam membentuk regu. 

Pada minggu berikutnya mahasiswa mengumpulkan tugas tersebut. 

 

c. Evaluasi Tindakan 

Pada siklus ini permasalahan yang timbul yaitu mahasiswa tidak 

dapat mengumpulkan tugas pada waktunya, sehingga mereka terpaksa 

mengerjakan pada waktu kuliah berikutnya. Dengan demikian tidak ada 

pembelajaran topik baru pada minggu tersebut. Hasil pengerjaan tugas untuk 

Kelas I sudah memuaskan, dari 11 kelompok mahasiswa, dua kelompok 

mendapat nilai 10, empat kelompok 9,5, tiga kelompok 9 dan dua kelompok 

8,5. Kesalahan pada umumnya pada penulisan satuan sudut, jarak dan 

koordinat. Untuk Kelas J, dari 10 kelompok, semua mendapat nilai 5, dengan 

kesalahan yang sama, yaitu salah hitung azimuth yang mengakibatkan 

kesalahan berantai pada hitungan koordinatnya.  

 

d. Refleksi Tindakan 

Apabila pembelajaran harus didahului dengan contoh soal dan tugas 

dalam Bahasa Indonesia, baru kemudian dalam Bahasa Inggris, maka terlalu 
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banyak memakan waktu, sehingga target silabi tidak tercapai. Pada siklus 

berikutnya dicoba contoh soal dan tugas langsung dalam Bahasa Inggris, 

sehingga dapat menghemat waktu.  

 

2. Siklus Kedua  

a. Perencanaan Tindakan 

Pada proses pembelajaran pada Siklus Kedua dosen menjelaskan 

topik Pengukuran Sipat Datar Profil. Satu minggu sebelum kuliah diberikan 

satu handout untuk satu kelas, yang berisi soal dan jawabanya serta tugas, 

dalam Bahasa Inggris, sehingga ada waktu dua minggu sebelum tugas 

dikumpulkan dan ada waktu satu minggu sebelum topik dibahas. Oleh karena 

itu diharapkan mahasiswa lebih cepat mengikuti pembahasan soal dan 

jawabannya, serta lebih cepat memahami dan mengerjakan tugas. Pada akhir 

kuliah, kepada mahasiswa diberikan tugas hitungan data ukur sipat datar 

profil yang dikerjakan secara beregu dengan anggota maksimum empat 

orang.  

 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Handout yang seharusnya sudah diperbanyak sendiri oleh mahasiswa, 

ternyata belum diperbanyak hingga waktu kuliah, baik Kelas I maupun Kelas 

J, sehingga harus menyisihkan waktu awal kuliah untuk meperbanyak 

handout tersebut. Pelaksanaan pembelajaran pada Siklus Kedua berbeda 

dengan Siklus Pertama. Pada Siklus Pertama didahului pemberian contoh dan 

tugas menggunakan Bahasa Indonesia lebih dahulu, sedangkan pada Siklus 

Kedua langsung menggunakan Bahasa Inggris, sedangkan untuk pengantar 

teorinya sama, yaitu tetap menggunakan Bahasa Indonesia. Seperti pada 

Siklus Pertama, pada Siklus Kedua ini juga dijelaskan kata-kata penting dan 

tahap demi tahap hitungan dan penggambaran sipat datar profil. 
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c. Evaluasi Tindakan 

Pada pengerjaan tugas di Kelas I terdapat 12 kelompok mahasiswa, 

dua kelompok mendapat nilai 9, satu kelompok 8,5, delapan kelompok 8 dan 

satu kelompok 7, sedangkan di Kelas J terdapat 10 kelompok, semua 

mendapat nilai 7. Kesalahan pada umumnya berupa masih adanya pertanyaan 

yang belum dijawab. 

 

d. Refleksi Tindakan 

Pada siklus berikutnya perlu lebih dijelaskan apa saja yang ditanyakan 

atau harus dihitung atau digambar.  

 

3. Siklus Ketiga 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada proses pembelajaran pada Siklus Ketigaa dosen menjelaskan 

topik Menghitung Luas dengan Koordinat. Seminggu sebelum kuliah 

diberikan satu handout yang berisi contoh soal dan jawabnya serta tugas, 

yang harus diperbanyak sendiri oleh mahasiswa. Berbeda dengan Siklus 

Kedua, pada Siklus Ketiga ini tanpa pengantar teori dalam Bahasa Indonesia, 

tetapi langsung menjelaskan handout dalam Bahasa Inggris tersebut. Pada 

akhir kuliah, kepada mahasiswa diberikan tugas menghitung luas dengan 

koordinat yang dikerjakan secara beregu dengan anggota maksimum empat 

orang.  

 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Berbeda dengan siklus sebelumnya, pada siklus ini mahasiswa sudah 

memperbanyak handout, walaupun masih ada sebagian kecil mahasiswa yang 

belum siap membawanya pada saat kuliah. Tanpa pengantar teori dalam 

Bahasa Indonesia, pembelajaran dilakukan dengan langsung menjelaskan 

handout dalam Bahasa Inggris tersebut dengan penekanan pada kata-kata 

penting.  
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c. Evaluasi Tindakan 

Pada pengerjaan tugas, di Kelas I terdapat 13 kelompok mahasiswa, 

satu kelompok mendapat nilai 9, enam kelompok 8 dan enam kelompok 7, 

sementara di Kelas J terdapat delapan kelompok, dua kelompok mendapat 

nilai 9,5, empat kelompok 9 dan dua kelompok 8. Berbeda dengan Siklus 

Pertama dan Kedua, pada Siklus Ketiga ini perolehan nilai mahasiswa Kelas I 

dan Kelas J relatif setara. Kesalahan umum yang terjadi adalah dalam 

menulis satuan, pada soal diminta “hectares” tetapi dijawab dalam “m
2
”.  

 

d. Refleksi Tindakan 

Ternyata dengan menjelaskan handout mulai dari pengantar teori, 

contoh soal dan jawabannya dan diakhiri dengan tugas hitungan dalam 

Bahasa Inggris mempunyai dua keuntungan, yaitu : (1) Pemahaman materi 

lebih baik, dibuktikan dengan lebih tinggi nilai tugas mahasiswa, dan (2) 

Waktu yang lebih hemat, tanpa perlu mengulang pengantar teori dalam 

Bahasa Indonesia lebih dahulu. 

 

4. Siklus Keempat  

a. Perencanaan Tindakan 

Pada proses pembelajaran pada Siklus Keempat dosen menjelaskan 

topik Menghitung Volume dengan Tinggi Titik. Seminggu sebelum kuliah, 

diberikan satu handout yang berisi contoh soal dan jawabnya serta tugas, 

yang harus diperbanyak sendiri oleh mahasiswa. Sama dengan Siklus Kedua, 

pada Siklus Ketiga ini tanpa pengantar teori dalam Bahasa Indonesia, tetapi 

langsung menjelaskan handout dalam Bahasa Inggris tersebut. Pada akhir 

kuliah, kepada mahasiswa diberikan tugas menghitung luas dengan koordinat 

yang dikerjakan secara beregu dengan anggota maksimum empat orang. 

 



 

 

 

 

 

20 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pada siklus ini mahasiswa sudah memperbanyak handout dan 

membawanya pada saat kuliah. Tanpa pengantar teori dalam Bahasa 

Indonesia, pembelajaran dilakukan dengan langsung menjelaskan handout 

dalam Bahasa Inggris tersebut dengan penekanan pada kata-kata penting.  

 

c. Evaluasi Tindakan 

Pada pengerjaan tugas, di Kelas I terdapat 12 kelompok mahasiswa, 

sepuluh kelompok mendapat nilai 10 dan dua kelompok 9,5, sementara di 

Kelas J terdapat lima kelompok, satu kelompok mendapat nilai 10, dua 

kelompok 9,5, satu kelompok 8 dan satu  kelompok 6. Sama dengan Siklus 

Ketiga, pada Siklus Keempat ini perolehan nilai mahasiswa Kelas I dan Kelas 

J relatif setara, walaupun Kelas J sedikit lebih rendah. Kesalahan umum yang 

terjadi adalah dalam menulis satuan dan kurang cermat menulis angka atau 

menghitungnya, walaupun hitungannya sendiri relatif sederhana. 

 

d. Refleksi Tindakan 

Hasil proses pembelajaran Ilmu Ukur Tanah pada Siklus Ketiga dan 

Keempat relatif stabil dengan menggunakan Bahasa Inggris mulai dari 

pengantar teorinya. Hal ini dapat disebabkan mahasiswa lebih dini mengenal 

dan beradaptasi dengan istilah-istilah penting Ilmu Ukur Tanah dalam Bahasa 

Inggris.  

 

C. Pembahasan 

Secara garis besar perbedaan atau perubahan antara siklus-siklus 

pembelajaran adalah seperti pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Perbedaan antar Siklus Pembelajaran. 

Hal Siklus 

Pertama 

Siklus Kedua Siklus Ketiga Siklus 

Keempat 
Topik Koordinat Pengukuran sipat 

datar profil 

Menghitung luas 

dengan koordinat 

Menghitung 

volume dengan 

tinggi titik 

Jumlah dan waktu 

handout diberikan 

Sebanyak jumlah 

kelompok dan 

saat kuliah 

Satu dan 

seminggu 

sebelum kuliah 

Satu dan 

seminggu 

sebelum kuliah 

Satu dan 

seminggu 

sebelum kuliah 

Selang waktu 

antara handout 

diberikan dan 

tugas 

dikumpulkan 

Satu minggu Dua minggu Dua minggu Dua minggu 

Kesiapan handout 

pada mahasiswa 

saat kuliah 

Siap dengan satu 

kelompok satu 

Belum siap Sebagian besar 

siap 

Siap 

Pengantar teori Dalam Bahasa 

Indonesia dahulu 

Dalam Bahasa 

Indonesia dahulu 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Contoh soal dan 

jawabannya 

Dalam Bahasa 

Indonesia dahulu 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Tugas kelompok Dalam Bahasa 

Indonesia dahulu 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Langsung Bahasa 

Inggris 

Penyelesaian 

tugas 

Terlambat, 

sehingga 

dikerjakan pada 

jam kuliah 

Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 

Jumlah kelompok Kelas I : 11 

Kelas J : 10 

Total    : 21 

Kelas I : 12 

Kelas J : 10 

Total    : 22 

Kelas I : 13 

Kelas J : 8 

Total    : 21 

Kelas I : 12 

Kelas J : 5 

Total    : 17 

Nilai rata-rata 

tugas 

Kelas I : 9,3 

Kelas J : 5,0 

Total    : 7,3 

Kelas I : 8,1 

Kelas J : 7,0 

Total    : 7,6 

Kelas I : 8,9 

Kelas J : 7,6 

Total    : 8,1 

Kelas I : 9,9 

Kelas J : 8,6 

Total    : 9,5 

 

Dari tabel tersebut tampak bahwa nilai rata-rata tugas cenderung meningkat 

dari siklus ke siklus berikutnya, baik untuk Kelas I maupun Kelas J. Partisipasi 

keseluruhan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas untuk Kelas I relatif stabil dan 

tinggi yaitu rata-rata ada 12 kelompok atau sekitar 48 orang (sekitar 84% dari 57 

mahasiswa), sedangkan untuk Kelas J tidak stabil dan lebih rendah yaitu rata-rata 

ada 8 kelompok atau sekitar 32 orang (80% dari 40 mahasiswa). 
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Hal-hal khusus pada pembelajaran penggunaan Bahasa Inggris untuk 

pembelajaran Ilmu Ukur Tanah yang dicoba dengan penelitian tindakan ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Mahasiswa mengerjakan tugas secara berkelompok yang dibentuk oleh mereka 

sendiri. 

2. Partisipasi setiap anggota kelompok tidak sempat dideteksi. 

3. Pembelajaran dilaksanakan sesuai urutan topik kuliah Ilmu Ukur Tanah I, 

sehingga tingkat kesulitan penggunaan Bahasa Inggrisnya tidak runtut dari 

mudah ke sulit, begitu pula tingkat kesulitan hitungannya. Sebagai contoh pada 

Siklus Keempat (Menghitung Volume dengan Tinggi Titik) sebenarnya 

penggunaan Bahasa Inggris maupun rumus hitungannya paling mudah, karena 

kosa katanya sedikit dan hitungan hanya berupa aritmatika paling dasar, yaitu : 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Bandingkan dengan 

dengan Silkus Pertama (Koordinat) yang banyak kosa katanya dan hitungannya 

sudah menerapkan “akar” dan menggunakan fungsi trigonometri. 

Beberapa kendala dalam proses pembelajaran pada penelitian ini antara 

lain: 

1. Waktu efektif dalam satu semester ternyata hanya 14 minggu, akibat dikurangi 

liburan Lebaran. 

2. Karena tugas dikerjakan secara berkelompok dan di luar kelas, maka peranan 

masing-masing anggota tidak terdeteksi. 

3. Kemungkinan terjadi saling menjiplak antar kelompok dapat terjadi, karena 

tugas hitungan yang harus mereka kerjakan sama.  

Di samping mengandung berbagai kelemahan, pembelajaran yang 

dilakukan, juga memberikan manfaat atau keuntungan, antara lain : 

1. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran ini makin berkurang 

dari siklus ke siklus berikutnya, terbukti makin meningkatnya nilai tugas 

mereka. Setelah siklus pertama, tidak terjadi lagi mahasiswa masih 

menyelesaikan tugas saat kuliah berikutnya. 
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2. Dengan tugas secara kelompok, para mahasiswa dapat berlatih untuk saling 

membantu temannya. Hal ini sangat berguna sebagai bekal pengalaman mereka 

untuk bekerja dalam tim. 

3. Para mahasiswa dapat saling berdiskusi dan bekerjasama memecahkan masalah 

atau mengatasi kesulitan yang dihadapi. 

4. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya dengan mempelajari lagi tugas 

yang sudah dikoreksi dan dinilai dan ditunjukkan kekeliruannya.  

5. Kelancaran kuliah Ilmu Ukur Tanah II apabila menggunakan Bahasa Inggris 

akan jauh lebih baik dibandingkan bila tidak ada proses pembelajaran ini, karena 

sebagian besar kosa kata sudah dipelajari dalam kuliah Ilmu Ukur Tanah I.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Ilmu Ukur Tanah menggunakan Bahasa Inggris dapat dilakukan 

dengan semua materi tertulis dalam Bahasa Inggris dan penjelasan lisan 

termasuk tanya jawab dalam Bahasa Indonesia.  

2. Untuk kelancaran proses pembelajaran, materi kuliah berupa handout yang 

berisi pengantar teori, contoh soal dan jawabannya serta tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa perlu diberikan pada minggu sebelumnya. 

3. Penggunaan Bahasa Inggris pada pembelajaran Ilmu Ukur Tanah tersebut tidak 

mengurangi penguasaan materi kuliah.  

 

B. Saran-saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :  

1. Dalam proses belajar-mengajar mata kuliah Ilmu Ukur Tanah, dapat dilakukan 

pembelajaran penggunaan Bahasa Inggris, tanpa mengurangi penguasaan materi 

dalam silabus. Pembelajaran dilakukan dengan pengantar teori, contoh soal dan 

jawabannya, dilanjutkan problem-solving dalam bentuk penugasan kelompok.  

2. Untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk penguasaan kosa kata Ilmu 

Ukur Tanah dalam Bahasa Inggris, sebelum menempuh mata kuliah Ilmu Ukur 

Tanah, mahasiswa sebaiknya sudah mempelajari kosa kata tersebut dalam 

Matakuliah Bahasa Inggris Teknik pada semester sebelumnya. 
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