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BAB V 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 
5.1 Perbedaan Kemampuan Menulis  antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Perbedaan kemampuan menulis argumentasi mahasiswa FKIP Universitas 

Lampung antara kelas eksperimen (pembelajaran dengan model investigasi kelompok 

berorientasi penilaian bersama ) dan kelompok kontrol (pembelajaran dengan metode 

pemberian tugas) adalah signifikan. Temuan ini berdasarkan hasil uji t tes dan ANAVA 

yang menunjukkan terdapat perbedaan peningkatan kemampuan menulis argumentasi 

antara model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  dengan metode 

pemberian tugas. Dengan demikian, pembelajaran dengan model investigasi kelompok 

berorientasi penilaian bersama  lebih meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa 

dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode pemberian tugas.  

Peningkatan kemampuan menulis dapat diketahui dari hasil pengukuran 

kemampuan awal menulis argumentasi mahasiswa dan kemampuan akhir menulis 

argumentasi mahasiswa baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Persentase  rata-

rata  kemampuan awal menulis argumentasi pada kelas kontrol adalah 54,26. 

Berdasarkan rentangan skor, kemampuan menulis argumentasi pada kelas kontrol 

tergolong cukup. Persentase rata-rata kemampuan akhir menulis argumentasi pada kelas 

kontrol adalah 62,20. Berdasarkan rentangan skor, kemampuan menulis argumentasi 

pada kelas kontrol tergolong baik. Peningkatan rata-rata kemampuan menulis awal 

dengan akhir, yakni 54,26 menjadi 62,20 dengan selisih 7,94. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan kemampuan menulis awal dengan kemampuan menulis akhir pada kelas 

kontrol.  
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Persentase  rata-rata  kemampuan awal menulis argumentasi pada kelas 

eksperimen adalah 57,07. Berdasarkan rentangan skor, kemampuan menulis argumentasi 

pada kelas eksperimen tergolong cukup. Persentase rata-rata kemampuan akhir adalah 

71,51. Berdasarkan rentangan skor, kemampuan menulis argumentasi pada kelas 

eksperimen tergolong baik. Peningkatan rata-rata kemampuan menulis awal dengan 

akhir, yakni  57,07 menjadi 71,51 dengan selisih 14,46. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan kemampuan menulis awal dengan kemampuan menulis akhir pada kelas 

eksperimen.  

Persentase rata-rata kemampuan akhir menulis pada kelas kontrol adalah 62,20, 

sedangkan pada kelas eksperimen adalah 71,51. Berdasarkan data ini,  berarti ada 

perbedaan peningkatan kemampuan menulis akhir mahasiswa antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Pembelajaran dengan model investigasi kelompok berorientasi 

penilaian bersama  (MIKBPB) mampu meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa 

lebih baik daripada pembelajaran menulis dengan metode pemberian tugas (MPT). 

Persentase rata-rata kemampuan awal pada aspek isi pada kelas kontrol adalah 

55,31, sedangkan rata-rata kemampuan akhir 72,02. Persentase rata-rata kemampuan 

awal pada aspek organisasi 53,8, sedangkan rata-rata kemampuan akhir 61,55.Persentase 

rata-rata kemampuan awal pada aspek kosa kata 53,5 sedangkan rata-rata kemampuan 

akhir 62,85. Persentase rata-rata kemampuan awal pada aspek kalimat 54,5, sedangkan 

rata-rata kemampuan akhir 58,1. Persentase rata-rata kemampuan awal pada aspek 

mekanika 47,6 sedangkan rata-rata kemampuan akhir 56,4. Atas dasar nilai rata-rata 

kemampuan awal dan kemampuan akhir pada setiap aspek menulis, berarti ada 
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peningkatan antara tes awal dan tes akhir pada kelas kontrol untuk semua aspek. Dengan 

demikian, pembelajaran dengan metode pemberian tugas pada kelas kontrol dapat 

meningkatkan aspek isi, organisasi, kosa kata, kalimat, dan mekanika penulisan. 

Persentase rata-rata kemampuan awal pada aspek isi pada kelas eksperimen 

adalah 62,97, sedangkan rata-rata kemampuan akhir 77,39. Persentase rata-rata 

kemampuan awal pada aspek organisasi 61,5, sedangkan rata-rata kemampuan akhir 

71,65.Persentase rata-rata kemampuan awal pada aspek kosa kata 61,3 sedangkan rata-

rata kemampuan akhir 70. Persentase rata-rata kemampuan awal pada aspek kalimat 

57,8, sedangkan rata-rata kemampuan akhir 65,1. Persentase rata-rata kemampuan awal 

pada aspek mekanika 46,7 sedangkan rata-rata kemampuan akhir 73,3. Atas dasar nilai 

rata-rata kemampuan awal dan kemampuan akhir pada setiap aspek menulis, berarti ada 

peningkatan antara tes awal dan tes akhir pada kelas eksperimen untuk semua aspek. 

Dengan demikian, pembelajaran dengan model investigasi kelompok berorientasi 

penilaian bersama  pada kelas eksperimen dapat meningkatkan aspek isi, organisasi, 

kosa kata, kalimat, dan mekanika penulisan. 

Berdasarkan nilai rata-rata setiap aspek menulis, pembelajaran dengan metode 

pemberian tugas dapat meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa pada semua aspek 

menulis. Pembelajaran dengan model investigasi kelompok berorientasi penilaian 

bersama  dapat meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa pada semua aspek 

menulis. Jika dibandingkan, pembelajaran dengan MIKBPB  dapat lebih meningkatkan 

kemampuan menulis mahasiswa untuk semua aspek menulis daripada pembelajaran 

dengan MPT. 
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Untuk lebih lengkapnya, di bawah ini dijelaskan hasil pengujian kedua variabel 

dengan ANAVA.  Berdasarkan hasil uji t, perbedaan dua rata-rata kemampuan menulis 

antara pretes dan postes pada kelas kontrol adalah sebagai berikut. Pada tabel uji 

perbedaan, nilai Sig. (2-talied) pasangan perlakuan pertama 0,000< 0,025, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. Artinya,   terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

menulis karangan argumentasi antara pretes dan postes pada kelas kontrol (dengan 

metode pemberian tugas). Hasil uji perbedaan ini menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam menulis argumentasi pada kelas kontrol sesudah proses belajar 

(dengan metode pemberian tugas) lebih tinggi daripada kemampuan sebelum proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil uji t, perbedaan dua rata-rata kemampuan menulis antara 

pretes dan postes pada kelas eksperimen adalah sebagai berikut. Pada tabel uji 

perbedaan, nilai Sig. (2-talied) pasangan perlakuan pertama 0,000< 0,025, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. Artinya,   terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

menulis karangan argumentasi antara pretes dan postes pada kelas eksperimen (dengan 

model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama ). Hasil uji perbedaan ini 

menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam menulis argumentasi pada kelas 

eksperimen sesudah proses belajar (dengan model investigasi kelompok berorientasi 

penilaian bersama ) lebih tinggi daripada kemampuan sebelum proses pembelajaran.  

Selain diuji perbedaan kemampuan menulis pretes dan postes, juga diuji 

perbedaan antara hasil postes antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan 

hasil uji t, perbedaan dua rata-rata kemampuan menulis postes antara kelas eksperimen 
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dan kontrol adalah sebagai berikut. Pada tabel uji perbedaan, nilai Sig. (2-talied) 

pasangan perlakuan pertama 0,021< 0,025, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan menggunakan model investigasi kelompok berorientasi penilaian 

bersama  dengan tanpa menggunakan model investigasi kelompok berorientasi penilaian 

bersama . Hasil uji perbedaan ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis argumentasi 

mahasiswa dengan model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  lebih 

tinggi dibandingkan dengan metode pemberian tugas.    

Berdasarkan hasil perhitungan, selisih antara rata-rata peningkatan hasil belajar 

pada kelas kontrol dan kelas ekserimen adalah 6,49549. Berdasarkan nilai Output T-test 

Independent Samples Test  terlihat bahwa nilai probabilitas atau Sig. adalah 0,000. Nilai 

0,000<0,05, maka peningkatan hasil belajar menulis pada kelas eksperimen signifikan. 

Dengan demikian, peningkatan hasil belajar menulis pada kelas  eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil uji perbedaan di atas, temuan penelitian ini yang menyebutkan 

bahwa pembelajaran dengan model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  

lebih meningkatkan kemampuan menulis argumentasi telah sesuai dengan teori, 

rancangan model pembelajaran, dan analisis kebutuhan yang diharapkan. Temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa model investigasi kelompok berorientasi penilaian 

bersama  dapat diterapkan pada pembelajaran keterampilan berbahasa terutama 

keterampilan menulis. 

 
5.2  Kekuatan dan Kelemahan Model Pembelajaran 
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Setiap model pembelajaran yang digunakan akan mempunyai kekuatan dan 

kelemahan masing-masing karena implementasi model pembelajaran melibatkan banyak 

unsur yang mempengaruhinya. Unsur-unsur yang dimaksud diantaranya adalah dosen 

yang menjalankan model pembelajaran, materi pembelajaran yang akan diajarkan, 

mahasiswa yang akan menerima pembelajaran, dan sasaran yang ingin dicapai oleh 

penerapan model pembelajaran tersebut. Berdasarkan uraian di atas, berikut ini 

dikemukakan kekuatan dan kelemahan ini berdasarkan temuan-temuan empiris dan 

teoritis. 

 

5.2.1 Kekuatan Model Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian,  diungkapkan beberapa kekuatan pembelajaran 

menulis melalui model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  yang 

diaplikasikan dalam MPK Bahasa Indonesia. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud antara 

lain sebagai berikut. 

(1) Menghasilkan karya tulis jenis laporan kelompok yang sesuai dengan 

persyaratan karya tulis yang berkualitas. 

(2) Terbukti dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis 

karangan argumentasi dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka terhadap 

penguasaan gramatika dan aturan-aturan kebahasaan lainnya. 

(3) Model pembelajaran ini memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk 

menulis karya ilmiah atau karya tulis lain yang lebih kompleks dan 

mendalam baik secara kelompok maupun individual. 
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(4) Model pembelajaran ini dapat menanamkan kerja sama, saling menghargai, 

dan terbuka menerima, pendapat, saran, dan kritikan orang lain. 

(5) Model pembelajaran ini dapat meningkatkan mahasiswa untuk 

mengungkapkan gagasan secara sistematis, berpikir logis, kritis, dan rasional 

ditunjang oleh fakta-fakta atau evidensi-evidensi. 

(6) Model pembelajaran ini menanamkan sikap kepada mahasiswa bahwa 

menulis adalah sebagai suatu proses sehingga mereka mampu menghasilkan 

karya tulis yang berkualitas sesuai dengan tahap-tahap penulisan.  

(7) Model pembelajaran  ini menanamkan sikap kepada  mahasiswa bahwa 

belajar kelompok akan lebih menyenangkan dan lebih menguntungkan 

karena mereka saling mengisi dan membantu untuk menghasilkan suatu 

karya yang lebih bagus daripada karya kelompok lainnya. 

(8)  Model pembelajaran ini dapat memotivasi mahasiswa agar selalu berkarya 

(menghasilkan tulisan) yang bisa dihargai dan dimanfaatkan orang lain, 

bahkan bisa dipublikasikan dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. 

(9) Model pembelajaran ini dapat menumbuhkan keberanian berbicara dan 

berargumentasi di hadapan teman-temannya. 

(10) Model pembelajaran  ini dapat memotivasi mahasiswa agar belajar secara 

inkuiri dan mandiri terutama yang berkaitan dengan kebahasaan dan ejaan. 

(11) Model pembelajaran ini dapat memotivasi maahasiswa untuk aktif 

menggunakan daya talarnya, mencermati, dan mengoreksi karya sejawat. 
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(12) Model pembelajaran ini dapat menanamkan sikap kepada mahasiswa agar 

terbiasa berbahasa secara santun dalam menyampaikan gagasan atau 

pendapat.  

(13) Model pembelajaran ini dapat melatih mahasiswa agar  belajar secara 

induktif aspek-aspek kebahasaan yang digunakan dalam karya tulis, 

khususnya dalam penulisan laporan. 

(14) Model pembelajaran ini dapat melatih mahasiswa untuk menilai atau 

menghargai karya tulis kelompok lain secara objektif.  

(15) Model pembelajaran ini dapat menumbuhkan keberanian mahasiswa untuk 

menyampaikan pendapat atau gagasannya di depan umum. 

Kekuatan-kekuatan di atas hanya dipandang dari sudut mahasiswa, sedangkan 

dari sudut dosen pengampu, pembelajaran melalui investigasi kelompok ini juga 

memberikan suatu kelebihan. Beberapa kekuatan atau kelebihan pembelajaran menulis 

dari sudut dosen antara lain sebagai berikut. 

(1) Dosen tidak perlu menjelaskan secara rinci materi yang berkaitan dengan 

teori menulis karena unsur-unsur pembangun karya tulis tersebut pada 

umumnya telah dipelajari mahasiswa ketika duduk di bangku SMA.  

(2) Dosen tidak perlu banyak mengeluarkan energi untuk menjelaskan materi 

perkuliahan, tetapi dosen lebih banyak memanfaatkan waktu untuk 

mengontrol dan membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

(3) Dosen terbantu dalam melaksanakan penilaian proses karena mahasiswa 

dilibatkan dalam penilaian ini. 
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5.2.2 Kelemahan Model Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian, model investigasi kelompok berorientasi penilaian 

bersama  yang diimplementasikan melalui MPK Bahasa Indonesia di perguruan tinggi di 

samping memiliki kekuatan juga memiliki beberapa kelemahan. Tetapi, kelemahan ini 

hanya menyangkut hal yang kecil dan tidak berpengaruh atau mengganggu proses 

pembelajaran. Jika dicermati, terdapat beberapa kelemahan model investigasi kelompok 

berorientasi penilaian bersama  dalam pembelajaran menulis di perguruan tinggi Dengan 

pencermatan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut juga dapat diantisipasi cara untuk 

mengatasinya sehingga kehandalan model pembelajaran ini dapat digunakan dalam 

pembelajaran menulis. Kelemahan-kelemahan pembelajaran menulis melalui model 

investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  antara lain sebagai berikut. 

(1) Model pembelajaran ini memerlukan persiapan yang cukup lama karena 

kelompok harus menghasilkan suatu produk yaitu berupa karya tulis yang 

berbentuk laporan kelompok. 

(2) Pelaksanaan tahap awal investigasi kelompok ini menyebabkan mahasiswa 

merasa kesulitan terutama pada saat melacak dan mengumpulkan data-data 

lapangan.  

(3) Dalam kegiatan pembentukan kelompok dan berdiskusi kelas relatif gaduh, 

dikhawatirkan mengganggu kegiatan perkuliahan di kelas lain. 

(4) Kegiatan diskusi dan presentasi sering dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk 

“ngobrol” membicarakan hal-hal lain di luar materi perkuliahan. 



 

Mulyanto Widodo, 2009 
Penerapan Model Investigasi Kelompok … 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

371

(5) Waktu yang diperlukan pada saat persiapan dan pelaksanaan presentasi sering 

meleset dari alokasi waktu yang telah ditentukan. 

(6) Pada saat presentasi ada indikasi bahwa pembicaraan didominasi oleh mahasiswa 

yang terampil berbicara. 

(7) Sebagian mahasiswa dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan atau kritikan 

dari kelompok lain dengan bahasa yang kurang baik dan penuh emosional. 

(8) Sebagian tanggapan atau pertanyaan yang diajukan kelompok lain tidak sesuai 

dengan topik yang dibahas.  

(9) Sebagian jawaban atau tanggapan yang diberikan kelompok penyaji terkadang 

tidak rasional dan kurang didukung oleh fakta-fakta atau evidensi-evidensi. 

(10) Terkadang terjadi debat kusir yang berkepanjangan sehingga memakan waktu 

yang panjang dan hal ini menyebabkan fokus pembahasan menjadi terbatas. 

(11) Laporan kelompok yang sudah direvisi dari aspek linguistik masih terdapat 

beberapa penyimpangan terutama pada subaspek struktur dan ejaan.  

(12) Kesempatan mahasiswa untuk menanyakan atau membahas berbagai hal yang 

berkaitan dengan unsur-unsur pembangun karya tulis sangat terbatas. 

Beberapa kekurangan pembelajaran menulis melalui model investigasi kelompok 

berorientasi penilaian bersama  dari sudut dosen antara lain sebagai berikut. 

(1) Dosen kurang bisa menyimak dengan baik ketika suasana kelas pada saat 

presentasi agak gaduh. 

(2) Dosen tidak ada kesempatan menyela pada saat presentasi karena kesempatan 

telah diserahkan sepenuhnya kepada kelompok penyaji. 
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(3) Dosen merasa jenuh duduk pada tempat tertentu ketika mahasiswa menyajikan 

laporan kelompok. 

(4) Dosen tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk membahas materi secara 

lebih mendalam.  

 
5.3 Aspek Menulis yang Sangat Kurang Terbantu  

Berdasarkan instrumen penilaian, terdapat dua aspek utama yang diukur dalam 

karangan, yaitu aspek logika dan aspek linguistik. Aspek logika terdiri atas dua 

subaspek, yaitu subaspek isi dan subaspek organisasi. Aspek linguistik terdiri atas tiga 

subaspek, yaitu subaspek kosa kata, struktur, dan mekanika tulisan. Bobot nilai untuk 

aspek isi adalah 30, organisasi adalah 20, kosa kata adalah 20, kalimat adalah 20, dan 

mekanika adalah 10.  

Berdasarkan hasil uji gain, selisih antara rata-rata hasil pretes dan postes pada 

kelas eksperimen adalah sebagai berikut. Selisih antara rata-rata hasil pretes aspek isi 

dengan rata-rata postes adalah 14,5848. Selisih antara rata-rata hasil pretes aspek 

organisasi dengan rata-rata postes adalah 10,1087. Selisih antara rata-rata hasil pretes 

aspek kosakata dengan rata-rata postes adalah 13,6957. Selisih antara rata-rata hasil 

pretes aspek kalimat dengan rata-rata postes adalah 7,2826. Selisih antara rata-rata hasil 

pretes aspek mekanisme dengan rata-rata postes adalah 26,5217.  

Selisih antara rata-rata hasil pretes dan postes pada kelas eksperimen di atas 

dapat diurutkan berdasarkan peringkatnya dan selisih ini tidak menggambarkan tingkat 

peningkatan sebab berdasarkan hasil uji t semua aspek menulis mengalami peningkatan 

yang signifikan. Selisih antara rata-rata hasil pretes dan postes pada kelas eksperimen 
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hanya mencerminkan tingkat keterbantuan penerapan MIKBPB terhadap aspek-aspek 

menulis tersebut. Apabila diperingkat berdasarkan selisih yang terkecil dan terbesar 

maka aspek yang sangat kurang terbantu adalah struktur (kalimat), aspek yang kurang 

terbantu adalah organisasi, aspek yang cukup terbantu adalah kosakata, aspek yang 

terbantu adalah isi, dan aspek yang sangat terbantu adalah mekanisme.    

Berdasarkan hasil penelitian, semua aspek menulis mengalami peningkatan 

antara tes awal dan tes akhir dan peningkatannya signifikan. Dari kelima aspek tersebut, 

aspek yang sangat kurang terbantu ialah struktur (kalimat). Persentase tes awal untuk 

aspek struktur (kalimat) adalah 57,7, sedangkan persentase tes akhir adalah 65,1 

sehingga terjadi peningkatan 7,3. Berdasarkan nilai Output Paired Samples Test terlihat 

bahwa nilai probabilitas atau Sig. adalah 0,000. Nilai 0,000<0,05, maka terjadi 

peningkatan pembelajaran menulis pada aspek kalimat. Pembelajaran menulis dengan 

MIKBPB signifikan untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa untuk aspek 

struktur. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pembelajaran menulis melalui model 

investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama (MIKBPB)  untuk aspek struktur 

sangat kurang terbantu sebab selisih antara kemampuan awal dan kemampuan akhir 

berada pada urutan yang paling rendah. Rendahnya selisih antara kemampuan awal 

dengan kemampuan akhir mahasiswa antara lain disebabkan terbatasnya pemahaman 

mahasiswa terhadap fungsi dan karakteristik kalimat efektif, kurang lengkapnya 

petunjuk pengerjaan menulis yang berkaitan dengan kalimat, serta kurang berlatih 

menulis yang sesuai dengan kaidah penulisan. Banyak gagasan atau ide yang 
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disampaikan mahasiswa tidak dapat ditangkap dengan jelas karena susunan kalimatnya 

masih kacau, unsur-unsur pembangun kalimatnya tidak lengkap, pemakaian kata atau 

kelompok kata tidak hemat, pemakaian dan pemilihan kata tidak cermat, dan terkadang 

diwarnai bahasa lisan. 

 Selanjutnya, peneliti akan menunjukkan beberapa contoh penyimpangan  aspek 

struktur dan aspek kosa kata dalam karangan mahasiswa yang  perlu ditingkatkan. 

Dalam bahasan ini, peneliti akan menggunakan kode angka genap, huruf kapital (A), dan 

dua angka. Kode angka genap menunjukkan nomor urut sampel dan karangan yang 

dibahas berdasarkan tes akhir. Angka 2 menunjukkan nomor sampel 1, angka 4 

menunjukkan nomor sampel 2, angka 6 menunjukkan nomor sampel 3 dan seterusnya. 

Kode huruf (A) menunjukkan kelas eksperimen. Begitu pula, angka berikutnya pada 

kode tersebut menunjukkan letak paragraf dan angka terakhir menunjukkan subaspek 

karangan tersebut. Contoh, kode 4.B.3.4, berarti karangan yang dibahas adalah nomor 

urut sampel 2, tes yang kedua, kelas eksperimen, paragraf ketiga, dan aspek kalimat.   

Sesuai dengan instrumen, contoh-contoh kalimat yang dikutip dalam karangan 

mahasiswa pada umumnya dapat dikategorikan cukup. Kalimat-kalimat yang disusun 

belum dikategorikan baik karena bentuk kalimat-kalimatnya masih kacau, beberapa 

bentuk kata/kelompok kata  tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan isi 

kalimat-kalimatnya kurang mengandung kebenaran.  

 
18.A.1.3/4 
 

Orang kota telah banyak memiliki mobil maupun motor. Jika ada orang kota yang 
tidak memiliki motor dan orang tersebut sudah bekerja, ia akan merasa malu 
sehingga minimal ia harus memiliki sepeda motor.  Hal inilah yang mungkin 
merupakan sebab kemacetan yang terjadi di kota besar. 
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 Kalau dicermati secara saksama, kalimat di atas kurang mengandung kebenaran 

sebab makna kalimat di atas mengisyaratkan bahwa orang kota akan merasa malu jika 

tidak memiliki motor. Begitu pula, orang kota yang sudah bekerja harus memiliki 

sepeda motor. Kenyataannya, tidak semua orang kota (tinggal di kota) memiliki motor 

dan mereka tidak merasa malu dan tidak semua orang kota yang sudah bekerja 

memiliki sepeda motor.  

 Susunan kata dalam kalimat pertama di atas kurang baik. Kalimat tersebut lebih 

baik jika dinyatakan “Banyak orang kota yang memiliki mobil atau motor.” Susunan 

kata atau kelompok kata pada kalimat kedua akan lebih baik jika dinyatakan “Pada 

umumnya, orang kota akan merasa malu jika tidak memiliki motor” atau “Pada 

umumnya, orang kota yang sudah bekerja memiliki motor.” Kemudian, kalimat ketiga 

yang menjadi penyebab kemacetan di kota besar bukan karena “memiliki kendaraan” 

melainkan  “mengendarai kendaraan.” 

 Dari aspek kosa kata, pemakaian kata “maupun” pada kalimat pertama 

sebaiknya dihilangkan. Jika akan dipertahankan, sebaiknya kata tersebut dipasangkan 

dengan kata “baik” sehingga menjadi “...baik...maupun...”. Pemakaian kata “memiliki, 

orang” pada kalimat kedua tidak perlu diulang. Begitu pula pemakaian kata “sehingga” 

dalam kalimat tersebut kurang tepat dan sebaiknya diganti dengan kata “jika”. 

Penggunaan kelompok kata “merupakan sebab” pada kalimat ketiga akan lebih tepat 

jika diganti dengan “yang menyebabkan” Begitu pula, pemakaian kata “mungkin” pada 

kalimat ketiga sebaiknya dihilangkan.  

 
18.A.2.3/4 

Hari Senin adalah hari pertama setelah libur hari Minggu. Para pekerja, anak 
sekolah, mahasiswa mulai aktivitas di awal pekan. Biasanya pada hari ini jalan 
raya mancet karena para pekerja, anak sekolah, mahasiswa berangkat pagi hari. 
Anak sekolah diadakan upacara setiap hari Senin di sekolah masing-masing. 

 
Kalimat pertama pada kutipan di atas kurang hemat karena makna hari “Senin” 

sama dengan “hari pertama setelah libur hari Minggu.” Sebaiknya kalimat pertama dan 

kalimat kedua dinyatakan dalam satu kalimat, menjadi “Hari Senin merupakan hari 
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pertama para pekerja, anak sekolah, dan mahasiswa untuk beraktivitas.” Kalimat ketiga 

kalimat di atas akan lebih baik jika dinyatakan “Biasanya pada hari ini mereka berangkat 

pagi-pagi dan hal ini akan menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet. Kalimat 

keempat sebaiknya diletakkan setelah kalimat yang kedua dan dinyatakan “Apalagi, 

anak-anak sekolah akan mengikuti upacara setiap hari Senin pagi.” 

Dari aspek kosa kata, kelompok kata “setelah libur hari Minggu” pada kalimat 

pertama sebaiknya dihilangkan karena maknanya sama dengan kelompok kata “hari 

Senin”. Kelompok kata “jalan raya macet” pada kalimat ketiga sebaiknya diganti “arus 

lalu lintas” karena makna kelompok kata tersebut tidak logis. Penyebab kemacetan yang 

logis adalah “arus lalu lintas atau kendaraan yang lewat” dan bukan “jalan raya”. 

Kelompok kata “para pekerja, anak sekolah, dan” mahasiswa dalam paragraf di atas 

kurang hemat dan tidak perlu diulang.   

 
18.A.4.3/4 

Di perempatan Way Halim, meskipun terdapat polisi lalu lintas, tetapi sering 
terjadi kemacetan lalu lintas. Hal itu disebabkan karena pengguna jalan yang 
ingin cepat sampai tujuannya. Selain itu, jalan di perempatan tersebut agaknya 
kurang lebar, sedangkan pengguna jalan yang banyak.   

 

 Susunan kata atau kelompok kata pada kalimat pertama di atas kurang baik dan 

akan lebih baik jika dinyatakan “Meskipun telah dijaga polisi lalu lintas, di perempatan 

Way Halim sering terjadi kemacetan. Kalimat kedua terjadi pengulangan kata hubung 

“disebabkan” dan “karena” yang fungsinya sama, sebaiknya kalimat kedua dinyatakan 

“Hal ini disebabkan oleh pengguna jalan yang terburu-buru untuk sampai tujuan.” 

Begitu pula, kalimat yang ketiga susunan kata-katanya juga tidak teratur, sebaiknya 

kalimat tersebut dinyatakan “Disamping itu, ruas jalan tersebut kurang lebar sehingga 

tidak sebanding dengan jumlah pengguna.” 
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 Dari aspek kosa kata, kata “tetapi” dan “meskipun” pada kalimat pertama 

berfungsi sama. Karena berfungsi sama, sebaiknya kata penghubung tersebut dipakai 

salah satu saja. Penggunaan kata ”terdapat” pada kalimat pertama sebaiknya diganti 

dengan kata “dijaga.” Kata hubung “disebabkan” dan kata “karena” pada kalimat kedua 

berfungsi sama dan sebaiknya kata hubung tersebut dipakai salah satu saja. 

 

20.A.1.3/4 

Di Kota Bandar Lampung terkadang terjadi kemacetan pada pagi hari dan sore 
hari. Pada pagi hari para pengguna jalan sibuk memulai aktivitasnya mereka dan 
pada sore hari selesai melakukan aktivitasnya. Kemacetan tersebut dapat diatasi 
dengan cara, karena pengguna jalan di Kota Bandar Lampung didominasi oleh 
para pelajar seperti di Kota Jakarta untuk para pelajar jam masuk sekolah menjadi 
lebih awal agar para pengantar para pelajar dan angkot yang mengangkut para 
pelajar memakai jalan lebih awal sehingga jalan tidak penuh dengan kendaraan, 
baik kendaraan roda dua maupun roda empat.  

 
 Kalimat pertama pada kutipan di atas kurang mengandung kebenaran karena 

kemacetan tersebut “sering”  terjadi dan bukan sekadar “terkadang”. Kalimat pertama 

di atas akan lebih baik jika dinyatakan “Kemacetan di Kota Bandar Lampung sering 

terjadi pada pagi dan sore hari ....”  Kalimat kedua di atas sebaiknya dijadikan satu 

dengan kalimat pertama karena sebagian  makna kalimat tersebut terangkum pada 

kalimat tersebut. Kalimat pertama sebaiknya dilengkapi kalimat kedua seperti “...ketika 

para pengguna jalan berangkat dan pulang dari beraktivitas.” Kalimat ketiga kutipan di 

atas terlampau bervariasi dan panjang sehingga maknanya menjadi kabur. Kalimat 

ketiga akan lebih baik jika disedarhanakan “Cara mengatasi kemacetan tersebut antara 

lain dengan memberi kesempatan para pelajar berangkat lebih pagi seperti yang terjadi 

di Kota Jakarta.” 
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 Dari aspek kosa kata, kata “terkadang” pada kalimat pertama sebaiknya diganti 

“sering” karena kata sering makna frekuensi kejadiannya lebih banyak daripada 

terkadang dan kata “hari” sebaiknya tidak diulang. Kata-kata “pengguna jalan”  dan 

“aktivitasnya” pada kalimat kedua tidak perlu diulang, kata “pagi hari/sore hari” 

sebaiknya dihilangkan karena kata-kata tersebut sudah ada pada kalimat sebelumnya.  

Kata-kata atau kelompok kata pada kalimat ketiga terlampau berbelit-belit sehingga 

akan mengaburkan makna. Sebaiknya kelompok kata “Karena pengguna jalan di Kota 

Bandar Lampung didominasi oleh para pelajar dst.” sebaiknya diganti sehingga 

kalimatnya seperti di atas (“Cara mengatasi kemacetan....”) 

 
20.A.2.3/4 

Selain masalah-masalah atau cara mengatasi kemacetan di atas, cara lain antara 
lain pemerintah melakukan pelebaran jalan utama yang masih sempit untuk 
mengimbangi dengan jumlah kendaraan yang banyak melintasi jalan. Namun, 
pelebaran jalan ini kurang efektif karena dapat kita lihat bahwa tanah untuk 
pelebaran jalan ini masih kurang atau tidak ada sama sekali. Penambahan 
jembatan penyeberang juga dapat mengatasi kemacetan karena dari sekian 
kemacetan banyak penyeberang yang asal menyeberang tidak melihat bahayanya 
jika mereka menyeberang di tempat yang ramai. 

 
 Kalimat pertama pada kutipan di atas terlampau panjang dan bervariasi. Kalimat 

tersebut bisa dihemat menjadi “Selain hal di atas, cara lain untuk mengatasi kemacetan 

ialah dengan melakukan pelebaran jalan pada jalan-jalan utama.” Kalimat kedua pada 

kutipan di atas kurang logis sebab alternatif pemecahan pertama dimentahkan lagi 

dengan pernyataan yang kedua. Sebaiknya kalimat kedua dinyatakan “Pelebaran jalan 

ini mendapatkan kendala sebab harus menggusur rumah-rumah yang berada di dekat 

badan jalan.”  Kalimat ketiga kutipan di atas terlampau panjang dan menggunakan kata-

kata yang diulang-ulang. Sebaiknya kalimat ketiga dinyatakan “Penambahan jembatan 
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penyeberangan di pusat-pusat keramaian perlu dilakukan agar para pejalan kaki lewat 

jembatan tersebut.” 

 Dari aspek kosa kata, kelompok kata “selain masalah-masalah itu” sebaiknya 

dibuang sebab maknanya sudah terangkum pada kelompok kata “cara mengatasi 

kemacetan”. Begitu pula, kelompok kata “cara lain antara lain” sebaiknya dipakai salah 

satu saja. Kelompok kata “jalan yang masih sempit” sebaiknya dibuang karena 

maknanya sudah terangkum pada kelompok kata “pelebaran jalan.” Kelompok kata 

“kurang efektif” sebaiknya diganti “akan mendapatkan kendala”  dan lanjutannya 

seperti pada perbaikan di atas. Kelompok kata pada kalimat ketiga  “...karena dari 

sekian kemacetan banyak penyeberang yang asal menyeberang tidak melihat bahayanya 

jika mereka menyeberang di tempat yang ramai” perlu dibuang dan sebaiknya diganti 

seperti pada perbaikan di atas.  

20.A.4.3/4  
Kendala lain yang dapat menyebabkan kemacetan ialah rusaknya jalan-jalan 
utama yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan roda empat yang 
mengangkut beban lebih dari yang telah ditentukan. Cara yang baik untuk 
menanggulangi hal tersebut adalah melarang  kendaraan-kendaraan yang 
melintasi dengan mengangkut atau  membawa beban lebih dari ketentuan. Selain 
itu, dengan mempertebal aspal, karena aspal yang tipis lebih cepat rusak apabila 
dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang berat. 

 
 Kalimat pertama pada kutipan di atas terlampau panjang dan bisa 

disederhanakan menjadi “Penyebab lain kemacetan ialah rusaknya jalan-jalan utama 

karena sering dilewati kendaraan yang berlebihan muatan.” Kalimat kedua sebaiknya 

disederhanakan menjadi “Cara menanggulanginya ialah dengan memperbaiki jalan  

dengan aspal yang tebal serta melarang  kendaraan yang berlebihan muatan melewati 
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jalan tersebut.”  Kalimat yang keempat sebaiknya dibuang dan disatukan dengan 

kalimat kedua sebab maknanya terangkum pada perbaikan kalimat kedua. 

 Dari segi kosa kata,   kata “kendala” sebaiknya dibuang sebab tidak akan 

mempengaruhi makna. Kelompok kata “kendaraan-kendaraan” dibuang sebab 

sebelumnya sudah ada kata “sering” dan kelompok kata “yang mengangkut beban lebih 

dari yang telah ditentukan” sebaiknya diganti dengan “yang berlebihan muatan”. Kata-

kata atau kelompok kata pada kalimat ketiga sebaiknya disederhanakan dan dijadikan 

satu dengan kalimat sebelumnya seperti pada perbaikan di atas.  

 
 
38.A.1.3/4 

Macet tidak lagi terjadi di Jakarta, Bandar Lampung pun sudah mulai macet pada 
waktu dan tempat tertentu. Macet nyaris selalu diangkat pada kampanye kandidat 
wali kora Bandar Lampung, meskipun solusi yang ditawarkan belum jelas. 
Kemacetan ini bahkan mendorong Pemprov Lampung memindahkan pusat 
pemerintahan provinsi ke Natar. Pemkot pun telah melakukan antisipasi dan 
korektif untuk mengatasi masalah kemacetan antara lain, dengan menertibkan jalur 
dan lajur jalan serta pembangunan dan perbaikan jembatan-jembatan 
penyeberangan di titik-titik kritis jalan kota yang intensitas lalu lintas perpakiran 
dan pejalan kaki sama-sama tinggi. Namun, kemacetan pun terus terjadi padahal 
kemacetan di Bandar Lampung masih bisa diatasi. 

 
Kalimat pertama pada kutipan di atas, sebaiknya dinyatakan “Kemacetan tidak 

saja terjadi di Jakarta, tetapi di Bandar Lampung juga terjadi kemacetan pada waktu dan 

tempat tertentu.” Kalimat kedua sebaiknya dinyatakan “Kemacetan selalu dibicarakan 

ketika kampanye kandidat wali kota, meskipun solusi yang ditawarkan belum jelas.” 

Kalimat ketiga tidak kurang mengandung kebenaran sebab pemindahan pusat 

pemerintahan masih dalam taraf wacana, dan kalimat tersebut akan menjadi lebih baik 

jika dinyatakan “Bahkan, kemacetan ini mendorong Pemprov Lampung akan 
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memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain. Kalimat keempat perlu disederhanakan 

lagi dan akan menjadi lebih baik jika dinyatakan “Untuk mengatasi kemacetan, pemkot 

telah melakukan penertiban jalur dan lajur jalan serta pengadaan dan perbaikan 

jembatan-jembatan penyeberangan di tempat-tempat yang rawan kecelakaan.” Kalimat 

kelima sebaiknya dinyatakan “Walaupun pemkot telah melakukan tindakan, kemacetan 

di Bandar Lampung masih sering terjadi.”    

 Dari segi kosa kata, pemakaian kata “macet” pada kalimat pertama akan leih baik 

jika diganti “kemacetan” sebab yang dimaksud adalah perihal macet. Begitu pula, 

kelompok kata “sudah mulai macet” pada kalimat pertama akan lebih tepat jika diganti 

dengan kata “sering” sebab kemacetan telah terjadi pada setiap saat dan waktu. 

Pemakaan kata “nyaris” pada kalimat kedua sebaiknya dibuang sebab kata tersebut 

bermakna sesuatu yang hampir terjadi, sedangkan yang dimaksud sesuatu telah terjadi. 

Pemakaian kelompok kata “antisipasi dan korektif” pada kalimat keempat sebaiknya 

dibuang sebab maknanya sudah tercakup pada kelompok kata berikutnya “pemerintah 

mengatasi.” Begitu pula, pemaaian kelompok kata “titik-titik kritis” akan lebih baik jika 

diganti dengan “rawan” sebab berkaitan dengan kecelakaan.   

 
74.A.4.3/4 

Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi kemacetan salah satunya 
adalah beralih kekendaraan umum. Maka dari itu pemerintah harus membenahi 
kendaraan umum yang tidak memadai. Perhitungannya, di dalam kendaraan 
pribadi hanya 2—3 orang saja, sedangkan jalan yang dipakai sebesar mobil, 
sedangkan kendaraan umum, misalnya saja angkot, dengan jalan yang sebesar 
mobil, dapat diisi oleh lebih dari 12 orang. Maka yang perlu dilakukan pemerintah 
adalah memperbaiki fasilitas umum seperti kendaraan umum (angkot dan damri). 
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Kalimat pertama pada kutipan di atas belum jelas subjek kalimatnya, yaitu siapa 

yang beralih kekendaraan umum. Untuk itu, akan lebih baik kalimat pertama dinyatakan 

“Salah satu cara mengatasi kemacetan adalah dengan menyarankan para pengendara 

kendaraan pribadi beralih pada kendaraan umum.” Kalimat kedua bermakna kurang jelas 

sebab seolah-olah yang harus membenahi kendaraan umum pemerintah dan kalimat ini 

akan menjadi baik jika dinyatakan “pemerintah perlu menertibkan kendaraan umum 

yang tidak layak jalan.” Kalimat ketiga di atas terlampau panjang dan bermakna kurang 

jelas sebab jalan yang dilalui mobil tidak sebesar mobil, tetapi lebih lebar atau luas 

daripada mobil. Kalimat ini akan menjadi baik jika dinyatakan “Kendaraan pribadi yang 

hanya memuat 2—3 orang memerlukan badan jalan yang sama dengan angkot yang 

memuat 12 orang. Begitu pula, kalimat yang kelima maknanya sama dengan kalimat 

kedua dan akan lebih tepat jika dinyatakan “pemerintah perlu memperbaiki prasarana 

(jalan) yang rusak dan menertibkan kendaraan yang lewat.” 

 Dari segi kosa kata, pemakaian kata “menanggulangi” pada kalimat pertama 

sebaiknya diganti kata “mengatasi.” Kelompok kata “maka dari itu” pada kalimat kedua 

sebaiknya dibuang, kata “membenahi” sebaiknya diganti “menertibkan”, kelompok kata 

“tidak memadai” sebaiknya diganti “tidak layak jalan.” Pemakaian  kata 

“pehitungannya” pada kalimat ketiga sebaiknya dibuang, kelompok kata “jalan yang 

sebesar mobil” sebaiknya  diganti “memerlukan badan jalan.”  Kelompok kata “fasilitas 

umum” pada kalimat keempat sebaiknya diganti dengan “prasarana atau jalan” sebab 

makna “fasilitas umum” mengandung makna yang luas tidak semuanya berkaitan 

dengan penyebab kemacetan. 
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26.A.1.3/4 
Solusi yang harus diambil tidak hanya melalui pendekatan atau program yang 
bersifat krusial. Meskipun pemerintah kota selama ini telah berusaha dengan 
berbagai kebijakan dan program, kemacetan lalu lintas di Bandar Lampung 
tampaknya sulit diminimalisir karena belum ada kesadaran pengguna jalan baik 
pengguna kendaraan roda dua, tiga, dan empat maupun pejalan kaki, pedagang 
kaki lima, dan gelandangan dan pengemis yang ikut meramaikan jalan. Oleh 
karena itu, upaya yang dilakukan seyogyanya meMIKBPBirkan dari segala pihak. 
Tidak hanya menertibkan kendaraan mobil atau motor tetapi juga menertibkan para 
pejalan kaki yang sering menyeberang jalan tidak pada tempatnya. 

  

Kalimat pertama pada kutipan di atas bermakna kurang jelas dan sebaiknya 

dinyatakan “ Dalam mengatasi kemacetan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah 

menetapkan berbagai kebijakan, melaksanakan program, dan mengadakan pendekatan.” 

Kalimat kedua bertemali dengan kalimat sebelumnya dan sebaiknya dinyatakan “Tetapi,  

kemacetan masih sering terjadi karena belum tertibnya para pengguna jalan dan 

pedagang kaki lima.” Kalimat ketiga sebaiknya digabungkan dengan kalimat keempat 

dan sebaiknya dinyatakan “Disamping menertibkan kendaraan, pemerintah perlu 

menertibkan para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.” 

 Dari segi kosa kata, kelompok kata “solusi yang harus diambil” pada kalimat 

pertama tidak perlu dipakai dan sebaiknya diganti dengan “cara mengatasi,” kata 

“krusial” sebaiknya dibuang karena memiliki makna sesuatu yang sulit diatasi. Kata 

“sulit diminimalisir” pada kalimat kedua sebaiknya dibuang dan diganti “sering macet”. 

Pemakaian kata “pengguna kendaraan roda dua, tiga, dan empat maupun pejalan kaki, 

pedagang kaki lima, dan gelandangan dan pengemis yang ikut meramaikan jalan” 

sebaiknya disederhanakan menjadi “para pengendara, pejalan kaki, dan pedagang kaki 

lima.”   
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92.A.2.1/4 
Semua bentuk aktivitas yang memusat di Bandar Lampung menyebabkan 
terjadinya kepadatan kuantitas masyarakat dibandingkan daya tampung masyarakat 
lebih besar. Banyak penduduk-penduduk dari plosok datang ke Bandar Lampung 
untuk mengadu nasib mencari penghidupan, para siswa yang hendak mendapatkan 
pendidikan yang lebih baik, mereka pun pergi ke Bandar Lampung sebagai 
pusatnya. Seiring dengan aktivitas yang mereka lakukan, maka transportasi yang 
dibutuhkan menjadi semakin banyak pula. Hal inilah yang menjadikan akar 
permasalahan kemacetan di Kota Bandar Lampung.    

 

Kalimat pertama pada kutipan di atas bermakna kurang jelas, sebaiknya kalimat 

pertama disederhanakan “Semua jenis aktivitas memusat di Bandar Lampung, hal ini 

merupakan faktor penyebab padatnya penduduk kota.”  Kalimat kedua dinyatakan secara 

berlebih-lebihan dan sebaiknya disederhanakan menjadi “Kota Bandar Lampung 

dijadikan salah satu tujuan pendatang yang hendak mencari nafkah atau melanjutkan 

pendidikan.” Kalimat ketiga hampir sama dengan kalimat yang kedua, yaitu terlampau 

berlebih-lebihan dan sebaiknya disederhanakan menjadi “Banyaknya masyarakat yang 

beaktivitas berdampak semakin banyaknya alat transportasi yang digunakan.”  

Dari aspek kosa kata, kata “kuantitas” pada kalimat pertama sebaiknya dibuang 

karena maknanya sama dengan “terjadi kepadatan”, dan kelompok kata “daya tampung 

masyaraakat lebih besar sebaiknya dibuang karena maknanya sudah tercakup pada 

kelompok kata pertaama. Kelompok kata “banyak penduduk-penduduk” pada kalimat 

kedua sebaiknya disederhanakan menjadi “banyak penduduk”. Begitu pula, kelompok 

kata “mengadu nasib sebaiknya” dihindari karena maknanya sama dengan “mencari 

bafkah”. Kata “transportasi” pada kalimat ketiga sebaiknya diganti dengan “kendaraan” 

atau dilengkapi “alat transportasi”.  

5.4 Aspek Menulis yang Sangat Terbantu 
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Berdasarkan data penelitian, nilai tertinggi kemampuan menulis mahasiswa pada 

tes awal terletak pada aspek isi dengan persentase 62,97. Begitu pula, pada tes akhir, 

nilai tertinggi kemampuan menulis mahasiswa juga terletak pada aspek isi dengan 

persentase 77,39. Peningkatan persentase nilai antara tes awal dan tes akhir pada aspek 

isi ialah 14,42. Dengan demikian, nilai tertinggi pada tes awal dan tes akhir terletak pada 

aspek isi.  

Dari kelima aspek menulis, aspek yang sangat terbantu ialah mekanisme. 

Persentase nilai menulis mahasiswa pada tes awal untuk aspek mekanisme adalah 46,7 

atau dengan kategori cukup, sedangkan pada tes akhir untuk aspek mekanime adalah 

73,3 atau dengan kategori baik. Peningkatan persentase nilai antara tes awal dan tes 

akhir pada aspek mekanisme adalah 26,6. Berdasarkan nilai Output Paired Samples Test 

terlihat bahwa nilai probabilitas atau Sig. adalah 0,000. Nilai 0,000<0,05, maka terjadi 

peningkatan pembelajaran menulis pada aspek mekanisme. Pembelajaran menulis 

dengan MIKBPB signifikan untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa untuk 

aspek mekanisme. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pembelajaran menulis melalui model 

investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama (MIKBPB)  untuk aspek 

mekanisme sangat terbantu sebab selisih antara kemampuan awal dan kemampuan akhir 

berada pada urutan yang paling tinggi.  

Selanjutnya, peneliti akan menunjukkan beberapa contoh  yang menguatkan dari 

aspek mekanime dan aspek isi dalam karangan mahasiswa. Kedua aspek ini perlu 

dipertahankan karena selisih kemampuan awal dan kemampuan akhir tergolong tinggi. 
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Sesuai dengan instrumen, pemakaian ejaan yang dikutip dalam karangan mahasiswa 

pada umumnya dapat dikategorikan  baik. Pemakaian huruf, penulisan kata, dan 

pemakaian  tanda baca sesuai dengan pedoman EYD, penulisan paragraf  sesuai dengan 

persyaratan paragraf yang baik 

 
40.A.1.1/5 

Bandar Lampung yang penduduknya telah mencapai ratusan ribu jiwa, perlu 
memiliki kawasan khusus pejalan kaki di tengah arus lalu lintas yang semakin 
padat, tidak teratur, dan macet. Kemacetan lalu lintas disebabkan banyak faktor, 
seperti sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai, fasilitas LLAJ, 
parkir sembarangan, ruang pejalan kaki yang sempit dan sebagainya. Lokasi yang 
sering terjadi kemacetan di Kota Bandar Lampung, antara lain di Jalan Teuku 
Umar, jalan raya di depan Ramayana dan Bambu Kuning, serta Jalan Raya 
Kemiling. 

 

Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung), nama jalan (Teuku Umar), 

dan singkatan (LLAJ) telah dilakukan dengan benar. Penulisan kata, terutama kata 

depan (di tengah), kata berimbuhan (disebabkan), dan kata gabung (lalu lintas, jalan 

raya) telah dilakukan dengan benar. Penggunaan tanda baca koma (,) untuk 

memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, untuk rincian telah dilakukan dengan 

benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 
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jumlah pendudu“Penduduk Bandar Lampung terdiri atas ratusan ribu jiwa,” keadaan 

arus lalu lintas di Bandar Lampung“...arus lalu lintas semakin padat, tidak teratur, dan 

macet,” dan lokasi-lokasi kemacetan “di Jalan Teuku Umar, jalan raya di depan 

Ramayana dan Bambu Kuning, serta Jalan Raya Kemiling.” 

 
40.A.3.1/5 

Menurut Heru, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas 
Gajah Mada (UGM), “Dengan visibilitas cukup tinggi dan memiliki citra baru, 
penggunaan busway memungkinkan diintegrasi dengan moda (angkutan) lain. 
Namun, penggunaan busway mengharuskan perubahan angkutan umum serta 
reformasi manajemen, keuangan, kelembagaan, serta merekayasa lalu lintas dan 
memberikan suatu ruang bagi kawasan pejalan kaki.”  

 

 Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama orang (Heru), pengganti nama orang (Kepala Pusat Studi 

Transportasi dan Logistik), nama lembaga (Universitas Gajah Mada), singkatan (UGM) 

dan akronim (Pustral) telah dilakukan dengan benar. Penulisan huruf miring (busway) 

telah dilakukan dengan benar. Penulisan kata, terutama kata kata berimbuhan 

(diintegrasi), dan kata gabung (lalu lintas, angkutan umum) telah dilakukan dengan 

benar. Penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dan tanda kurung (...) yang 

mengapit singkatan telah dilakukan dengan benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Paragraf di atas sengaja 

dikutip oleh penulis untuk menguatkan atau melengkapi isi karangan. Kutipan tersebut 
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mendukung topik sebab isi kutipan menyangkul hal yang berkaitan dengan lalu lintas 

dan kemacetan. 

34.A.2.1/5 
Jumlah kendaraan yang terus meningkat itu menyebabkan jalan yang ada di 
Bandar Lampung sangat sesak dan sering terjadi kemacetan. Penyebab lain 
terjadinya kemacetan di Kota Bandar Lampung adalah maraknya pedagang kaki 
lima yang berjualan di pinggir jalan dan banyaknya angkutan kota yang mangkal di 
sembarang tempat. Kenyataan tersebut dapat kita jumpai di berbagai pasar yang 
ada di Bandar Lampung seperti, Pasar Tengah, Ramayana, dan Bambu Kuning.   

 

Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung), nama pasar (Pasar Tengah, 

Ramayana, Bambu Kuning), telah dilakukan dengan benar. Penulisan kata, terutama 

kata depan (di pinggir, di Kota, di sembarang), kata berimbuhan (menyebabkan, 

kenyataan), dan kata gabung (kaki lima, angkutan kota) telah dilakukan dengan benar. 

Penggunaan tanda baca koma (,) untuk untuk rincian telah dilakukan dengan benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

penyebab kemacetan “jumlah kendaraan yang meningkat,...pedagang kaki lima, 

...angkutan kota yang mangkal di sembarang tempat”, lokasi-lokasi pasar yang rawan 

kemacetan (Pasar Tengah, Ramayana, dan Bambu Kuning). 

 
 
88.A.1.1/5 
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Di Kota Bandar Lampung sering terjadi kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan 
banyaknya pengguna jalan. Selain itu, masih banyak jalan yang belum diperbaiki. 
Ada beberapa titik kemacetan di Bandar Lampung, yaitu Jalan Kartini, Teuku 
Umar, Imam Bonjol sepanjang 450 meter, Kotaraja, Radin Intan, Katamso 
sepanjang 300 meter, Gajah Mada, K.H. Mansyur, Perintis Kemerdekaan 
sepanjang 200 meter, dan Tirtayasa sepanjang 200 meter. Kemacetan juga terlihat 
di sekitar tanjakan Tarahan di Panjang yang menjadi titik rawan kecelakaan lalu 
lintas karena jalan menanjak dan berbelok. 

 
Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung, Tarahan, Panjang), nama jalan 

(Kartini, Teuku Umar, Imam Bonjol), dan singkatan (K.H.) telah dilakukan dengan 

benar. Penulisan kata, terutama kata depan (di sekitar, di Bandar Lampung, di Panjang), 

kata berimbuhan (diperbaiki, kemacetan), dan kata gabung (lalu lintas, titik rawan) 

telah dilakukan dengan benar. Penggunaan tanda baca koma (,) untuk untuk rincian 

telah dilakukan dengan benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

penyebab kemacetan “pengguna jalan, jalan rusak,” dan lokasi-lokasi kemacetan “di 

Jalan Teuku Umar, Teuku Umar, Imam Bonjol”, serta panjang kemacetan (450 meter, 

300 meter, 200 meter). 

88.A.2.1/5 
Salah satu cara untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung adalah 
dengan cara pembangunan fly over (jalan layang). Melihat proposal yang diajukan 
Pemerintah Kota mengenai pembangunan fly over jika kemacetan sudah parah, 
pembangunan dilakukan pada 2009, dengan dana sekitar Rp295 miliar. Jika semua 
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itu terealisasi dengan baik pada 2010, Bandar Lampung bukan lagi kota yang 
selalu dirundung masalah kemacetan lalu lintas. Dan yang pasti pembangunan fly 
over tidak akan dilaksanakan dengan melakukan penggusuran. 

 

Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan baik. Dalam 

paragraf tersebut hanya ada kesalahan sedikt penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung) telah dilakukan dengan benar. 

Penulisan “Pemerintah Kota” sebaiknya diawali dengan huruf kecil.  Penulisan huruf 

miring (fly over) telah dilakukan dengan benar. Penulisan angka dan lambang bilangan 

(Rp295 miliar) sudah dilakukan dengan benar. Penulisan kata, terutama kata depan (di 

kota), kata berimbuhan (diajukan, dirundung), dan kata gabung (lalu lintas) telah 

dilakukan dengan benar. Penggunaan tanda baca koma (,) untuk memisahkan anak 

kalimat dan induk kalimat telah dilakukan dengan benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar dedukif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

cara mengatasi kemacetan “fly over”, dana yang diperlukan “Rp295 miliar”,  dimulainya 

pembangunan jalan layang (2009), dan selesainya pembangunan jalan layang (2010).  

 
66.A.2.1/5 

Ada banyak cara untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Pertama, melakukan 
penertiban perparkiran dengan menyediakan gedung-gedung parkir, mengalihkan 
trayek oplet agar tidak masuk pusat kota guna mencegah munculnya terminal 
bayangan dan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, serta penertiban PKL 
dengan menyediakan areal khusus bagi mereka untuk berdagang sehingga fungsi 
trotoar dapat dikembalikan sebagaimanamestinya. Jika langkah ini masih juga 
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menyebabkan kemacetan lalu lintas, maka cara yang kedua adalah melakukan 
pelebaran ruas jalan alternatif untuk mengalihkan arus lalu lintas yang padat.  

 

Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

pada awal kalimat dan penulisan singkatan (PKL) telah dilakukan dengan benar. 

Penulisan kata, terutama kata berimbuhan (dikembalikan, kemacetan), kata gabung 

(lalu lintas, sebagaimanamestinya), dan kata ulang (rambu-rambu) telah dilakukan 

dengan benar. Penggunaan tanda baca koma (,) untuk memisahkan anak kalimat dan 

induk kalimat dan untuk rincian telah dilakukan dengan benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

cara mengatasi kemacetan pertama “menyediakan tempat parkir, mengalihkan trayek 

oplet, dan menyediakan lahan PKL). Cara mengatasi kemacetan kedua (mengadakan 

pelebaran jalan). 

 
70.A.2.1/5 

Fakta memang telah menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan di Kota Bandar 
Lampung, terutama dalam wilayah pusat kota kita, telah sering mengalami 
kemacetan lalu lintas. Tentu saja hal ini disebabkan bukan saja akibat jumlah 
kendaraan yang melintas mendekati kapasitas jalan, melainkan juga disebabkan 
oleh menurunnya kapasitas jalan akibat adanya kendaraan yang parkir pada badan 
jalan (on road), PKL, oplet yang menaikturunkan penumpangnya, dan akibat 
becak yang melawan arus dan penyeberang jalan yang menyeberang jalan tidak 
menggunakan jembatan jalan.  
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Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung), dan singkatan (LLAJ) telah 

dilakukan dengan benar. Penulisan kata asing (on road) telah dilakukan dengan 

menggunakan huruf italik. Penulisan kata, terutama kata depan (di kota), kata 

berimbuhan (disebabkan), dan kata gabung (lalu lintas, menaikturunkan) telah 

dilakukan dengan benar. Penggunaan tanda baca koma (,) untuk memisahkan anak 

kalimat dan induk kalimat, untuk rincian telah dilakukan dengan benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

yang berkaitan dengan menurunnya kapasitas jalan “kendaraan parkir, PKL, oplet yang 

menaikturunkan penumpang, dan becak yang melawan arus 

 
50.A.2.1/5 

Kemacetan yang terjadi di Kota Bandar Lampung dapat disebabkan banyak faktor 
di antaranya sarana dan prasarana lalu lintas yang kurang memadai, fasilitas LLAJ, 
parkir, dan ruang pejalan kaki yang sangat kurang. Selain itu, penyeberang jalan 
dan pedagang kaki lima yang terlalu banyak dan tidak teratur, serta tempat 
menaikkan dan menurunkan penumpang angkot dan becak yang turut 
menyumbang kemacetan di Bandar Lampung. 

 
Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung) dan singkatan (LLAJ) telah 

dilakukan dengan benar. Penulisan kata, terutama kata depan (di kota, di antaranya), 
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kata berimbuhan (disebabkan), dan kata gabung (lalu lintas, kaki lima) telah dilakukan 

dengan benar. Penggunaan tanda baca koma (,) untuk memisahkan anak kalimat dan 

induk kalimat, untuk rincian telah dilakukan dengan benar.         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemacetan “sarana dan prasarana, 

fasilitas LLAJ, tempat parkir dan pejalan kaki.”dan penyebab lainnya “pedagang kaki 

lima, penyeberang jalan, angkot yang menurunkan penumpang, serta becak.” 

16.A.2.1/5 

Karena ramainya kota ini, tidak jarang kota ini dilanda kemacetan di berbagai 
jalan. Faktor utama kemacetan ini adalah ramainya pengguna jalan raya di kota ini, 
sementara kondisi jalan kurang baik. Jalan menuju Pasar Gintung merupakan salah 
satu jalan yang sering sekali dilanda kemacetan. Hal ini disebabkan berbagai 
kendaraan baik roda dua maupun roda empat melintasi jalan itu sementara banyak 
sekali pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Hal ini sangat berdampak pada 
kelancaran lalu lintas di jalan tersebut. Selain itu faktor alam juga berpengaruh 
terhadap kelancaran lalu lintas di kota ini. Pada musim hujan seperti sekarang ini, 
kemacetan di Kota Bandar Lampung meningkat. Semua kendaraan tidak dapat 
melaju dengan kecepatan yang semestinya disebabkan banjir yang melanda kota 
ini.  

       
Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung, Pasar Gintung)  dan awal 

kalimat telah dilakukan dengan benar. Penulisan kata, terutama kata depan (di berbagai, 

di Kota Bandar Lampung, di jalan), kata berimbuhan (dilanda, disebabkan,  
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kemacetan), dan kata gabung (lalu lintas, jalan raya) telah dilakukan dengan benar. 

Penggunaan tanda baca koma (,) untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat 

dan untuk rincian telah dilakukan dengan benar. Sebaiknya, setelah selain itu pada awal 

kalimat di antarai dengan tanda koma (,).         

Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

penyebab kemacetan “ramainya pengguna jalan, pedangang yang menggunakan badan 

jalan”, dan faktor alam,”banjir di musim hujan.”  

28.A.2.1/5 
Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Kota Bandar 
Lampung yaitu pemerintah kota dapat membongkar median di ruas-ruas jalan. 
Karena dengan adanya pembongkaran median jalan tersebut akan membuat badan 
jalan menjadi lebih luas. Namun, tak hanya pembongkaran median jalan, 
pemerintah juga harus memperhatikan kondisi jembatan penyeberangan. Karena 
memang kondisi jembatan penyeberangan di Kota Bandar Lampung kurang 
terawat dengan adanya gelandangan dan pengemis maupun anak jalanan yang 
dinilai mengganggu pengguna jembatan penyeberangan. 

 
Kutipan di atas, berdasarkan apek ejaan dapat dikategorikan sangat baik. Dalam 

paragraf tersebut tidak ada satu pun kesalahan penulisan huruf kapital. Penulisan huruf 

kapital pada nama tempat, nama kota (Bandar Lampung) dan pemakaian huruf kapital 

pada awal kalimat telah dilakukan dengan benar. Penulisan kata, terutama kata depan 

(di ruas-ruas, di kota), kata berimbuhan (dinilai, kemacetan), dan kata gabung (lalu 

lintas, median jalan) telah dilakukan dengan benar. Penggunaan tanda baca koma (,) 

untuk  memisahkan anak kalimat dan induk kalimat telah dilakukan dengan benar. .         
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Isi karangan pada paragraf di atas menunjukkan bahwa penulisnya memiliki 

pengetahuan tentang topik cukup baik, mengandung fakta dan opini yang lengkap, serta 

didukung oleh argumen yang kuat, nalar deduktif yang tepat. Beberapa hal yang 

menguatkan baik berupa  fakta dan opini maupun argumen  tercermin pada pernyataan 

yang berkaitan dengan cara mengatasi kemacetan “pembongkaran median jalan, 

memperhatikan kondisi jembatan penyeberangan,” dan para pengganggu di jembatan 

penyeberangan “gelandangan dan pengemis maupun anak jalanan”.  

 

 
 
5.5   Keefektifan MIKBPB dalam Pembelajaran Menulis  
 
          Untuk mengukur keefektifan model investigasi pada kelas eksperimen dilakukan 

dengan beberapa pengujian, yaitu melalui uji t (uji Paired Samples Test), uji gain, dan 

pembahasan kualitas proses pembelajaran baik melalui hasil angket, penilaian presentasi 

kelompok, penilaian laporan kelompok, maupun hasil pengamatan. Berdasarkan analisis 

data dan deskripsi hasil penelitian pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa model 

investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  efektif digunakan di kelas 

eksperimen. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa hasil pengujian dan pembahasan 

tentang kualitas proses belajar mengajarnya. 

Pengukuran yang pertama, untuk mengetahui keefektifan model investigasi 

kelompok berorientasi penilaian bersama  dalam pembelajaran menulis pada kelas 

eksperimen ialah melalui uji t (uji Paired Samples Test). Uji perbedaan ini dilakukan 

untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara kemampuan awal dan kemampuan akhir 
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menulis argumentasi pada kelas eksperimen dan untuk mengetahui signifikansi 

perbedaan kemampuan akhir menulis argumentasi antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasil uji perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.  

(1) Berdasarkan hasil pengukuran melalui uji t, ternyata nilai Sig. (2-talied) 

pasangan perlakuan pertama 0,000< 0,025, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan awal dan kemampuan akhir menulis argumentasi 

mahasiswa FKIP Universtas Lampung pada kelas eksperimen.  

(2) Berdasarkan hasil pengukuran melalui uji t, ternyata nilai Sig. (2-talied) 

pasangan perlakuan pertama 0,021< 0,025 yang berarti Ho ditolak dan H1 

diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan kemampuan akhir menulis argumentasi mahasiswa FKIP Universtas 

Lampung antara kelas kontrol dan eksperimen.  

Pengukuran kedua, untuk mengetahui keefektifan model investigasi kelompok 

berorientasi penilaian bersama  pada kelas eksperimen  ialah dengan uji gain. Ternyata, 

model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  efektif dalam pembelajaran 

menulis. Berdasarkan pengukuran, ada selisih peningkatan antara pretes dan postes 

kemampuan menulis argumentasi melalui model investigasi kelompok berorientasi 

penilaian bersama  mahasiswa FKIP Universitas Lampung  dari rata-rata 57,07 menjadi 

rata-rata 71,51sehingga terjadi peningkatan sebesar 14,44. 

Berdasarkan hasil perhitungan selisih antara rata-rata peningkatan hasil belajar 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 6,49549. Berdasarkan nilai Output T-test 
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Independent Samples Test  terlihat bahwa nilai probabilitas atau Sig. adalah 0,000. Nilai 

0,000<0,05, maka peningkatan hasil belajar menulis pada kelas eksperimen signifikan. 

Dengan demikian, peningkatan hasil belajar menulis pada kelas  eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol 

Faktor ketiga yang dijadikan kriteria untuk menentukan keefektifan model 

investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  dalam pembelajaran  ialah kualitas 

proses belajar mengajarnya. Hal-hal yang digunakan untuk mengukur keefektifan model 

investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  berdasarkan kualitas pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

(1) Berdasarkan hasil observasi terhadap sintaksis kegiatan di kelas eksperimen 

(melalui model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama) 

menunjukkan bahwa kualitas proses belajar mengajarnya baik dan sesuai dengan 

kondisi, prinsip, serta tahap-tahap pelaksanaan investigasi kelompok, yaitu (a) 

mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam kelompok, (b) 

merencanakan tugas yang akan dipelajari, (c) melaksanakan investigasi, (d) 

menyiapkan laporan akhir, (e) mempresentasikan laporan akhir, dan (f) 

mengevaluasi bersama. 

(2) Berdasarkan hasil angket sikap dan tangapan mahasiswa terhadap pelaksanaan  

proses pembelajaran melalui model investigasi kelompok berorientasi penilaian 

bersama  dapat disimpulkan bahwa hasil pengisian angket pertama (sebelum 

perlakuan) nilai rata-rata 2,26 atau berkategori positif (P) dan hasil pengisian 

angket kedua (setelah perlakuan) nilai rata 2,75 atau berkategori sangat positif 
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(SP). Artinya, terdapat perubahan sikap dan tanggapan mahasiswa sebelum 

perlakuan dengan sesudah perlakuan pada kelas eksperimen dari kategori positif 

menjadi kategori sangat positif. 

(3) Berdasarkan penilaian kelompok dan penilaian dosen terhadap pelaksanaan 

presentasi telah sesuai dengan kriteria presentasi sebab terdapat 3 kelompok 

yang berpredikat  sangat baik (SB)  dan 5 kelompok berpredikat baik (B). Hal ini 

berarti pula bahwa kemampuan kelompok dalam mempresentasikan laporan 

kelompok  tergolong baik sebab tidak ada satu kelompok pun yang berpredikat 

cukup atau kurang.  

(4) Berdasarkan penilaian kelompok dan penilaian dosen terhadap laporan telah 

sesuai dengan kriteria penilaian laporan  sebab terdapat 5 kelompok berpredikat 

baik (B) dan 3 kelompok berpredikat cukup (C). Hal ini berarti pula bahwa 

kemampuan kelompok dalam menyusun laporan kelompok  tergolong baik 

sebab tidak ada satu kelompok pun yang berpredikat sangat baik dan kurang.  

(5) Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan dosen pada pertemuan pertama dan kedua  teramati dengan 

kategori sangat baik.  Hasil pengamatan observer terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan mahasiswa pada pertemuan pertama dan kedua  

teramati dengan kategori sangat baik. Hasil pengamatan pelaksanaan presentasi 

pada pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan keenam, semua kelompok 

teramati dengan kategori sangat baik (SB) karena terdapat 8 kelompok yang 

berkategori sangat baik dan 7 kelompok berkategori baik. Hasil pengamatan ini 
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menunjukkan bahwa pelaksanaan presentasi sudah sesuai dengan rencana 

pelaksanaan perkuliahan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran model investigasi 

kelompok berorientasi penilaian bersama , maka hasil pengamatan di atas telah 

memenuhi tahap kelima dan keenam, yaitu tahap pelaksanaan presentasi dan 

penilaian bersama.   

 
5.6 Implikasi Penelitian  
 
     Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa produk model pembelajaran 

dengan menggunakan model investigasi kelompok berorientasi penilaian bersama  

(MIKBPB) mempunyai implikasi terhadap pembelajaran di perguruan tinggi. 

Pembelajaran di perguruan tinggi antara lain ditandai dengan kegiatan menulis 

mahasiswanya. Kegiatan menulis merupakan suatu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan 

dalam proses belajar pembelajar selama mereka menyelesaikan studinya di perguruan 

tinggi. Setiap saat mereka akan mendapatkan berbagai macam tugas yang diberikan oleh 

dosennya.Tugas-tugas tersebut biasanya dilaporkan secara tertulis. 

Tugas-tugas yang diberikan oleh dosen selama ini pada dasarnya merupakan 

latihan buat mahasiswa supaya mereka dapat menuangkan gagasan atau idenya melalui 

tulisan. Dengan banyak latihan menulis, diharapkan semua mahasiswa akan menjadi 

pembelajar yang literat, yang terbiasa dengan kegiatan membaca dan menulis. 

Disamping itu, manfaat yang akan dihadapi oleh mahasiswa dengan berlatih menulis, 

yaitu dengan menulis mahasiswa dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. 

Kegiatan pembelajaran seperti ini (dengan pemberian tugas) jika dihubungkan dengan 
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teori belajar maka akan berpayung pada teori behaviorisme. Salah satu indikasinya ialah 

dengan seringnya latihan dan pemberian penguatan.  

Selain hal di atas, pembelajaran sering diarahkan kepada suatu tujuan agar 

pembelajar dapat mengetahui sampai di mana pengetahuan dan penguasaan mereka 

tentang ilmu yang sedang dipelajarinya. Untuk mengembangkan keilmuannya, 

mahasiswa dituntut untuk berpikir menggali pengetahuan dan pengalamannya yang 

selama ini belum tersalurkan. Kegiatan menulis memaksa pembelajar lebih banyak 

menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan pengalaman dan 

ilmu yang didapatkannya.  

Dalam pembelajaran, terkadang dosen memberikan tugas kepada mahasiswa ada 

yang bersifat individual dan ada yang bersifat kelompok. Tugas-tugas individual 

biasanya ada yang langsung dikerjakan dan diselesaikan di kelas dan ada juga yang 

harus dikerjakan di rumah, sedangkan tugas kelompok biasanya dikerjakan di luar kelas 

dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Tugas-tugas tersebut dikerjakan dalam 

bentuk laporan tertulis. Melalui tugas-tugas ini, diharapkan akan mendorong mahasiswa 

belajar secara aktif, mereka menjadi penemu sekaligus pemecah masalah dan bukan 

hanya menjadi penyadap informasi dari orang lain. Kemampuan mahasiswa dalam 

berpikir dan memecahkan masalah antara lain akan tercermin melalui laporan yang 

ditulisnya. Kegiatan pembelajaran seperti ini yaitu dengan memberi kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengembangkan pengalamannya jika dihubungkan dengan teori 

belajar maka akan berpayung pada teori kognitivisme. Salah satu indikasinya ialah 
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mahasiswa berupaya untuk berbuat, mengerjakan tugas, mencari dan menemukan, 

memecahkan masalah, dan menghubungkan pengalaman dengan lingkungan sekitar.   

   Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa telah 

melaksanakan kegiatan menulis berkali-kali. Setidak-tidaknya mahasiswa telah 

mendapat tugas menulis dari dosen atau lembaga  pada saat proses pembelajaran 

berlangsung atau pada akhir semester, pada saat melaksanakan kegiatan praktik 

lapangan, pada saat mahasiswa menyusun proposal, dan terakhir pada saat penyelesaian 

akhir studinya. Tugas akhir ini berbentuk  skripsi dan tulisan ini merupakan salah  satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaanya. Sebagai bukti bahwa mahasiswa 

telah menyelesaikan tugas dengan baik, terkadang mereka harus mampu 

mempertanggungjawabkannya di hadapan dosen pembimbing, penguji atau teman-

temannya melalui seminar atau presentasi. Melalui kegiatan presentasi ini, mahasiswa 

akan memperoleh dua keterampilan secara sekaligus, yaitu akan  terampil menulis dan 

berbicara 

Berdasarkan uraian di atas, suatu hal yang sangat urgen untuk dipertimbangkan 

oleh dosen-dosen MPK-BI diperguruan tinggi adalah tujuan pembelajaran serta fokus 

materi dan bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Mengingat 

tujuan pembelajaran MPK-BI di perguruan tinggi serta fokus materi yang disampaikan 

dosen selama ini masih beragam maka perlu penyempurnaan agar tujuan pembelajaran 

tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka dan lembaga. Di samping itu, strategi 

pembelajaran yang digunakan dosen-dosen melalui MPK-BI masih terfokus pada model 

pembelajaran yang konvensional. Untuk itu, perlu dicarikan strategi yang lebih baik 
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tepat dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan 

menyenangkan sehingga mahasiswa tidak mendapatkan sesuatu yang sama dengan 

pembelajaran sebelumnya. 

Sesuai dengan kebutuhan, pembelajaran MPK-BI di perguruan tinggi akan lebih 

tepat jika difokuskan kepada menulis. Tujuan pembelajaran menulis antara lain agar 

mahasiswa terampil menulis dan bukan hanya mengerti tentang menulis. Sebaiknya, 

pembelajaran menulis di perguruan tinggi tidak bersifat teoretis, tetapi  dengan cara 

memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa berlatih menulis.  Untuk itu, 

perlu dilakukan reorientasi strategi pembelajaran menulis melalui MPK-BI di perguruan 

tinggi. 

Reorientasi yang dimaksud adalah revitalisasi strategi pembelajaran menulis 

melalui MPK-BI dari kegiatan yang berpusat pada dosen menjadi student active learning 

atau kegiatan yang berpusat pada mahasiswa. Salah satu perubahan strategi tersebut 

adalah  dengan menerapkan pembelajaran kooperatif melalui model investigasi 

kelompok berorientasi penilaian bersama  (MIKBPB). 

Berdasarkan hasil penelitian, kedua model pembelajaran baik dengan MPT yang 

berpayung pada teori behaviorisme maupun dengan MIKBPB yang berpayung pada 

teori kognitivisme dapat meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Tetapi,  

pembelajaran dengan menerapkan MIKBPB hasil belajar menulis mahasiswa lebih 

tinggi daripada dengan MPT. Hal ini berarti pula pembelajaran menulis dengan 

MIKBPB efektif untuk meningkatkan  kemampuan menulis mahasiswa. 
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Pembelajaran menulis dengan MIKBPB ini akan memotivasi mahasiswa agar 

aktif dan kreatif, mencari dan mengumpulkan bahan, menemukan konsep yang akan 

dikemas dalam bentuk laporan kelompok. Melalui MIKBPB ini mahasiswa akan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan kelompok serta 

menyelesaikannya dengan tuntas. Setiap kelompok berupaya untuk mengerjakan tugas 

sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria penyusunan laporan kelompok. Kemudian, 

laporan kelompok ini dipresentasikan di hadapan dosen dan teman-temannya. Selama 

mahasiswa menyusun laporan kelompok, dosen memantau, membimbing, dan 

memberikan arahan kepada kelompok agar laporan kelompok benar-benar terarah baik 

dari segi isi dan bahasanya. Penilaian melalui strategi ini dilakukan secara bersama-sama 

antara dosen dan mahasiswa baik hasil kerja kelompok maupun pada saat pelaksanaan 

presentasi.  

           Strategi  pembelajaran menulis dengan MIKBPB merupakan sebuah hasil 

penelitian yang berkaitan dengan strategi pembelajaran menulis yang pelaksanaannya 

diimplementasikan dalam MPK-BI di FKIP Universitas Lampung. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran menulis karya ilmiah 

melalui perkuliahan MPK-BI. 

           Terdapat tiga tujuan yang dapat dirumuskan dari perancangan strategi 

pembelajaran ini, yaitu tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan tujuan instrumental. 

Tujuan jangka pendek dari pendekatan pembelajaran yang dirancang adalah 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis argumentasi dan laporan ilmiah. 

Hal tersebut dilakukan oleh dosen sebagai upaya mempersiapkan mahasiswa agar 

mereka dapat menyusun dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan serta tugas akhir 

dalam menyelesaikan studinya di FKIP Universitas Lampung. 
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              Tujuan jangka panjang dari strategi pembebelajaran dengan MIKBPB ini adalah 

terbentuknya mahasiswa yang berkualitas baik ilmu maupun kepribadiannya sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan pangsa pasar atau memiliki daya saing yang tinggi di 

masyarakat. Hal ini penting, karena pengembangan ilmu, teknologi, dan budaya selalu 

bertemali erat dengan bahasa dan salah satunya adalah melalui keterampilan menulis. 

Salah satu indikator majunya pengembangan ilmu, teknologi dan budaya adalah dari 

hasil-hasil penelitian yang diwujudkan  dalam karya tulis. Untuk mewujudkan impian 

jangka panjang tersebut, melalui revitalisasi strategi pembelajaran menulis di perguruan 

tinggi diharapkan dapat mendongkrak kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa 

sehingga hasil penelitian tersebut tidak jauh tertinggal dengan hasil-hasil penelitian 

negara yang sudah maju.  

             Tujuan instrumental ialah bahwa strategi pembelajaran yang dirancang dapat 

digunakan oleh dosen sebagai alternatif dalam pembelajaran  menulis. Dosen dapat 

merancang berbagai tugas menulis yang berkaitan dengan pengembangan pengalaman 

serta ilmu yang didapatkannya. Tugas-tugas ini dapat diselesaikan mahasiswa pada saat 

proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran berakhir baik secara individual 

maupun kelompok. Dengan tingkat keefektifan yang telah teruji, strategi pembelajaran 

dengan MIKBPB ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dosen 

dalam melaksanakan tugas pengajarannya. 
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