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PRAKATA 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah . Subhanahu wa Taala 

karena berkat Rahmat dan Rahim-Nya, Prosiding Bahasa dan Sastra se·Asia 

Tenggara dapat diwujudkan. 

Proslding Seminar Bahasa dan Sastra se-Asia Tenggara_ ini memuat 92 

makalah yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang berbeda dalam 

mengkaji tentang Melayu dan Indonesia, dikemas dalam sajian beragam makalah 

yang sangat menarik. Ini sesuai dengan tema seminar, yaitu "Pengajian Melayu 

dan Indonesia. Salah satunya yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah 

kajian hubungan bahasa/sastra dengan lingkungan dan ini menjadi kajian yang 

dibiearakan dalam makalah utama. 

Selain itu, kajian Melayu dan Indonesia ini juga dikaitkan dengan berbagai 

disiplin ilmu. Pengemasan lintas teori yang disajikan oleh para pemakalah 

merupakan kreativitas keilmuan yang patut dihanggakan. Penerapan teori Iinguistik 

juga direalisasikan melalui linguistik terapan. lsu ini dipandang penting mengingat 

pengajaran bahasalsastrajugu perlu menjadi perllatian. 

Kajian sastra yang menyangk:ut hidup dan kehidupan dengan komunitas 

peruiliknya yang masih perlu digali juga disajikan dalam beberapa makalah dalam 

prosiding ini. Demikian juga salab satu warisan budaya yang amat berharga, yaitu 

"tradisi lisan" perlu digali terutama dalam pembentukan identitas dan karakter 

bangsa dan pembentukan sebuah pamdigma yang melihat tradisi lisan sebagai 

sebuah kekuatan. Dengannya sebagian masyarakat kita mampu berdialog secara baik 

dengan kekuatan-k.ekuatan lain tennasuk kekuatan hegemoni dan kekuatan di luar 

dirinya. Paradigma ini terbangun dari suatu pandangan bahwa tradisi lisan 

merupakan perwujudan lingkungan sosial budaya sebuah komunitas. 

Demikianlah sejumlah makalah yang termuat dalam prosiding ini. Harapan 

kami kreativitas yang dimunculkan oleh para pemakalah dapat menambah 

pengetahuan dan mengilhami siapa saja yang membaca prosiding ini. 

TIM Penyusun Prosiding 
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14.00-16.00 Billk Thanaserm BUlk Thanasan Billk Thanasaen Blllk Thanabuml 
Pengerusl/Moderator: Pengerusi/Modertor: PengerusltModerator: Pengeruoi/Moderator: 

T. SUvana Siner MIJ!yadl Guotlanlnoolh lsda Pramunlatl 
lndirawatl LokmanAbd.Wahld Rlris K. Toha Sarumpaet Susy Dellanl 
Aspek Verbal dan Nonverbal Po!a Pemerolehan Bahasa Kundangdya yang Gagah Stuktur Bentuk Akronlm 
dalam Komunikasi Melayu datam Kalangan Penutur Berkullt'Gelap": Persoala/1' Bahasa Indonesia 
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Umur 6 hingga 12 Tahun: 
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Pendidikan Perempuan 
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dengan Bahasa Batak Toba Dua Tahun Delapan Bulan Haasse; d~ Kelas Bahasa Prancls 

untuk Pembelajaran 
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ZaltuiAzma Suriyadl Klnoyati Djojoouroto Rahmah 
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Dalam Kalangan Remaja Editorial Texts Nlla!-NIIal Adversity Quotlant Antarpersona 
Sekolah melalul Film .Den/as, Pada Koran Lokal Tsrbitsn 

Senandung di atas Awan•: Medan 
Sebuah Ira /an Pslko/ool Sastra 

Estl Junil"llng Sumanli Nagesvarl Parsmaslvan Roowita Sllolahl 
"Bass Jawa" To Preserve Pendidikan Karakter Bangsa CaJon Arang Kisah Peran Kamus dalam Proses 
Politeness Among The Youth Lewat Apreslas I Cerpen Perempuan Karban Patrlakl: Penerjemahan 

Satu Bacaan Feminis 
Rldwan l!lanaflah Norizan blnti Che Su, Zaltul Noriza Daud & Rozalmah Rahllna Muskar 
Makna Asa/i Atrlbutes •Kala Azma Zalnon Hamzah, dan Rashldln Perobahan Bunri-Bunyl 
Pujian• dalam Bahasa Aceh Che Ibrahim Salleh Komunikasl Verbal dafam Frlkatlf dalsm Membaca AJ.. 
Dialsk Peusangan NAD Perbandlngan Aspek Pantun Kasih Sayang Quran oleh Penutur Dlalek 

Motfo/ogl Dan Sintaksis Mandalllng (Satu Ana/isis 
Antara Bahasa Thai dan Autosegmsntal) 
Bahasa Melayu 

II 
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Llngkungan Hidup dan AJam 
dalam Puis/Indonesia: Tln}auan 
Ekosemiotlk 

Keterancaman dan 
Kepunahan Bahasa SUadang : 
Kasus PHihan Bahasa Genarasi 
Muda 

Memperjuangkan Harmon/ 
A/am dan Kearifan Lokaf dalam 
Perjuangan Suku Nags Karya 

Local EffoTts: A Review of 

Pengembangan KeterampDan & Norl!zah Blntl Ardl 
Berbicara Bahasa fnggris Persepsl tethadap Bahasa 
Memanfaatkan Pendekatan lnggris bag/ Masyarakat 
Pragmatik dan Konsep Malaya Barpendidlkan 

Some Aspects of Wrtt;ng 
Acquisition In NNs Setting 

Panggunaan Bahasa 
Bali pada Masyarakat Ball dl 
Daerah Transmigrasl 

Improving The Loyalty Toward I Acquisition 
Indonesian Culture Through 

Pappaseng Alempureng 
Learners I sebagai Sarana 

PengendaHan Diri pads 
Masyarakat Bugfs Education Languages 

An Action Research on Ohio 
High School Students' Reading 
Engagement 

The Karonese of Two 
Preschool ChHdren: A 
Systemic Fonctional Analysis 

ill 

Ketidakfangsungan 
Percakapan Merupakan 
Kesantunan Bag/ Penutur 
Bahasa Karo 

Flksi Dltln}au deri Bahasa 
EvalustH 

Konflgurasl Medan Leks/kat 
,.Matu• Bahasa Melayu 
Serdang 

lnterferensl Gramatllcal 
dalam Bahasa Betak Toba 
Penutur Batak Toba dl 

KaytJoaro Jepang 
di Kslangan Masyaralcat 
Karo 

Deskrlpsl Fungsl 
Eksperenslal dalam Klsah 
Pasukan Gajah 
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4Juni 19.00-20.00 Makan Malam/ Dinner 

20.00 -22.00 Seal Serentak 3 

BUlk Thanaaerm Blllk Thanasan BUlk Thanuaen Blllk Thanabumi 
Pengerusi/Moderator: Matlus Pengeruai/Mocterator. Peng:~IIModerotor: Pangeruat/Moderator: 

Marice T.T rtuova Zein Suma1'8lh 
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Signatura /klan Komersial Tatabahasa Gender Kata dalam Majalah Obstetrl dan SastnJ, Eksplorasl Pulsl 

Ganti Dalam Bahasa Ginekologl Usan: Suatu Tlnjauan 
Jndonesltt, lnggr/s, dan Arab Etnopulllka 

-
Nurul Huda Mohd Saad, Murslnl Muhammad Natsir Ana/Isis Tlen Raftda 
Mldlana Mohd dan Rozaimah Bimbingan Apreslasl Pross Kesalahan Berbahasa Metafora Emosl dalam 
Rashldln Fiksi Anak~Anak Aporlsma Jawa 
Baham dan Bam: Ana/isis 
Semantlk Koanitif 
Kacar Gintlng Dardanlla Hestl Flbrlasarl T.Winona Emetla 
Probfematika Pengajaran Pronomina Tak Sebenamya Representasl Makna Konseps/Budaya 
Bahasa Arab dl fndonesia. Bahasa Gayo Dialek Gayo Eksperenslal dan Masyarakat Aceh dalam 

Lut Antarpersona pads Majalah Tradls/ Usan Hadlh Maja 
Femlna 

Rosmalnl Norlha Baair Fauzlah Sri JuriaU Ownle 
Penggunaan Bahasa Indonesia Tajul Aripln Kassin Gratem dalam Pelambangan Pengembsngan·Modul ESP-
yang Baik dan Bensr dalam Gugus Konsonan dan Bunyl Aksara Amb Melayu Bahasa lnggerls Marltlm 
Buku Ajar Urutan Vokal: Kekangan Indonesia Oltinjau Dari Berorientasi Kebufuhan 

Penyebutan Perkataan Penggunaannya Pasar untuk MahasisWa 
Bahasa Melayu Kanak· Jurusan Nautika Pada 
Kanak Disleksia Akademl Marltlm dl 

Indonesia 
Rozanna Mutyani Marzalni Manday Melsurl Martha Pardede 
Kah"mat Pasif Bahasa Melayu Faktor Antranslatabmty Bahasa Sentimen dalam lnscest daiam Cerlta Rakyat 
Dlalek Deli Medan: Suatu dalam Penerjemahan Teks bahass Pes/sir Baros: Tobs 
Tinjauan Transformasi Generatif Sastra Berbahasa Penggunaan Slmbo/.slmbol 

Mlnangkabau ke Dalam Budaya 
Bahasa lnaaeris 

- ·---
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Bahasa lnggerls 

RudySofyan Salamuddln Shaumlwaty Rosdlana Slregar 
Topikal Theme Shift in Factual ldeologi dalam Strata Ciri Akustik dalam Pantun Ungkapan Motafora Emosl 
Eng/islr-Bahasa Indonesia Semiotlk Bahasa Alas Naslhat dalam Bahasa Angkola dan 
Translation on Reconstraction of MandaHing 
Sinabang Port SP!JCification 
Rosmawaty T.Syarflna 
Kesepadanan dan Pergeseran Sistem Sapaan Bahasa 
dalam Teks Terjemahan Fiksi Melayu Deli 
HahilliJn dari Bahasa Angkola ke 
Bahasa Indonesia 

5Junl 08.00-10.00 SESISERE ~TAK4 

Blllk Thanaserm Blllk Thanasan BlllkThanasaen BUlk Thanabuml 
Pengerusi/Moderator; Pengerusi/Moderator: Pengerulll Moderator: Pengerusll Moderator: 

Norlza Daud Lokman Abd Wahld Sutnaralh Mahrlyuhl 

Helena E.M. Malloor Mulyadl Sondang Manik T. Thyrhaya Zein 
Ana/isis Wacana Dialog Verba Emosi Statif dalam A Study of Umpasa and Potensi Dimensi Hubungan 
Pendekatan Ana/isis Bahasa Indonesia Umpama of The Toba Batak Manus/a dengan A/am dalam 
Peroakapan Syalr Molayu: SU1ltu Ana/Isis 

TransitMtas 

Immanuel Prasetya Glnting Rozaimah Rashldin, Jubllana Sttompul Nurtela 
A Systemic Functional Tenglui Noor Atlen, Umpasa, Kerokunan, dan Representasl 
Unguistics Approach to Amlrah Ahmad, Nurul Dalihan Na Tolu PengofflBn/saslan 
Semiotics Interpretation in Huda Penga/aman (Ana/Isis Malena 
Peronipamaan Karo Batak Terjemahan Kala Prepos/si Teks Berdasarkan Perspektif 

di- dalam Novel Salina Sistemik Fungsional 
Ana/isiS Semantik Kognitil 

Yulla Esti Katrinl Anita Purba Adriana Haalbuan DwiWidayaU 
BahaSa Daerah dan Bahasa Ana/isis Apraisal terhadap Peran Streotipe dalan'l Modalitas Deontlk Dalam 
Indonesia dalam Ungkungan T eks USan Guro Komunkasl Llntas:,aya Bahasa Melayu 
Mosvarakat yang Berl<ombang Kasus: lndallesla-.. ana 
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lrawaty A. Kahar Shollhatul Hamldah Kartinl Bangun Gustlanlng•lh I KonstiuksrThesaurus" Oaulay Kuan-kuan dalam struktur lnformasl Dan 
(controlled Vocabulary) sebagai Tuturan pada Cerita Masyarakat Karo Prosodi Kallmat Bahasa 
SisteliJ Temu Balik lnformasi) Bergambar Bahasa lnggri! Indonesia· 

untuk Anak-Anak (Kajian 
Pragmatik) 

Novl Anoegrajektt Hllman Pardede Faridah lsda Pramunlatl 
Dialektika sastra Using: Adjacency Pair.s in T oba Eufemisme dalam Bahasa Jenis Kelamln dan Tingkat 
Membaca LokaJitas dan Batak Language Melayu Serdang Kepekaan Pragmatik 
Representasi lclentitas Melarang P&nUtur Bahasa 

Aceh utara 
5Juni 10.00- 10.30 Oolleebmk 

10.30 11.30 Penutuwc;toslng BlllkThana 
• Laporan Hasil Seminar oleh Prof Mactya Dr. Paitoon M. Chaiyanara Bhuml 

• Ucapan penutup oleh Mr. Kit Leekpai, Pengarah Lembaga Pentadbiran Wllayah Trang Lantal2 

12.00-13.00 Makan Slangi_Luneh 
13.00 Keberangkatan Pulang 

Catatan: 

Ruang dan waktu sewaktu-waktu dSpat berubah 

vi 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSIDANGAN SEMINAR 
TRANG- THAILAND 

TUGAS MODERATOR I PENGERUSI 

I. Membuka Persidangan 
2. Memadu I memimpin jalannya persidangan I seminar 
3. Membacakan biodata pemakalah 
4. Menetapkan waktu persidangan I seminar 

a Waktu per orang : 15 menit 
b. Pembacaan makalah : I 0 menit 
c. Diskusi : 5 menit 

5. Membuat Resume sementara dari persidangan yang dipimpin dalam bentuk 
Soft copy + Print Out 

6. Menutup persidangan 
7. Melaporkan basil persidangan kepada sie persidangan : Dr.Gustianingsih,M.Hum. 

TUGAS NOTULIS I PENCATAT PERSIDANGAN 

I. Mencatat jalannya persidangan I seminar 
a. Nama penanya 
b. Jawaban pemakalah 
c. Resume persidangan dalam bentuk Soft Copy + Print Out 

2. Melaporlam basil persidangan kepada moderator 

TUGASPEMAKALAII 

l. Pemakalah harus hadir 15 menit sebelum persidangan 
2. Pemakalah menyiapkan materi sajian dalam bentuk Power point 
3. Pemakalah mempersentasekan makalah selama l 0 menit 
4. Pada sesi Tanya-Jawab, Pemakalah diberi kesempatan untuk menjawab semua 

pertanyaan. 
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PENGEMBANGAN MODUL ESP- BAHASA INGGRIS MARITIM 
BERORIENT ASI KEBUTUHAN PASAR UNTUK MAHASISWA 

JURUSAN NAUTIKA PADA AKADEMI MARITIM DI INDONESIA 

Sri Juriati Ownie 
FBS- Universitas Negeri Medan 

1. Pendahuluan 
Akademi Maritim yang juga disebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Maritim 

di Indonesia bertujuan untuk menciptakan dan menghasilkan lulusan yang tidak saja 
mampu menguasai ilmunya tetapi juga marnpu berbahasa Inggris (Bahasa Inggris 
Maritim) yang sesuai dengan kebutuhan pasar pada tingkat nasional dan 
intemasiona1 - ocean going ship. Untuk mewujudkan tt.Vuan tersebut;. mata kuliah 
Bahasa lnggris mendapat porsi yang tinggi nntuk melatih mereka agar snngguh
sungguh mampu berbahasa lnggris yang sesuai dengan bidanguya yaitu Bahasa 
lnggris Maritim. Dalam Standard Training Watchkeeping for Se<rfears amended 
1995, mensyaratkan bahwa setiap lulusan akademi maritim (Ahli Nautika Tingkat 
III/Deck Officer Class III) harus mempunyai kemampuan Bahasa Inggris khususnya 
Bahasa lnggris Maritim (Maritime English) yang bisa digunakan ketika mereka 
bekerja sebagai pelaut di seluruh dunia International Maritime Organization (IMO, 
1995). 

Pentingnya Bahasa Maritirn Inggris merekajuga dinyatakan dalam kurikulum 
STCW '95 mcnsyaratkan bahwa lulusan akadcmi rnaritim khususnya jurusan 
Nautika memiliki ijazah dengan dna bahasa ya:itu Bahasa Indonesia dan Bahasa 
lnggris (bahasa Indonesia sesuai dengan negara di mana pendidikan ito 
diberlakukan). Yang jtiga perlu diperhatikan adalah mata kuliah Bahasa Inggris 
merupakan ujian nasional yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Departemen 
Perhubungan Jakarta di bawah pengawasan dan monitoring STCW '95 authority 
sehingga dapat diperkirakan ujian tersebul sangat ketat. selektif dan kompetitif. 

Tetapi kenyataan di lapangan mcnunjukkan bahwa kemampuan ESP-Bahasa 
Inggris Maritim mereka belum mencapai hasil yang diharapkan misalnya data pada 
Akademi Maritim Indonesia Medan (AMI- Medan) tahun 2003/2004 menunjukkan 

bahwa rata-rata kemampuan Bahasa Inggris Maritim mereka masuk dalam kategori 
C Jurusan Nautika AM1 Medan (2004). Rendahnya kemampuan Bahasa lnggris 
mahasiswa Nautikajuga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan Dirgayasa (2002) 
yang menyimpulkan bahwa kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Jurusan Nautika 

AM! Medan masih tergolong rendab. 
Kelemahan Bahasa lnggris maritim mahasiswa semakin nyata dialami ketika 

mereka melaksanakan praktek melaut (Prola/Projek Laut - Sea Project). Mereka 
kurang mampu bahkan tidak mampu menggunakan Bahasa Inggris Maritime atau 
berkomunikasi dengan awak kapal asing sehingg rnereka rnenggunakan Bahasa 

Inggris maritim model 'Tarzan" (Subur, mahasiswa Nautika AMI- Medan yang 



Pengembangan Modu/ Esp 

sudah praktek !aut, 2000), atau mereka menggunakan alih kode (code switching) 

dalam bahasa Indonesia. Dengan komunikasi seperti itu, tentu saja akan sering teljadi 
salah paham atau salah pengertian; dan hila salah pengertian (misunderstanding) 

sering terjadi tentu akan mengaklbatkan 'konfHk' dan akibatnya kinerja prak:tek tidak 

maksimal hasilnya. Lebih lanjut keadaan ini juga bisa menimbulkan bahaya bagi 

pelayaran karena mereka bisa salah mengerti dan menangkap instruksi atau perintah 
yang disampaikan dalam Bahasa lnggris. 

Kenyataan di atas diasumsikan berdasarkan kenyataan bahwa sekolah 

maritim di Indonesia mempunyai karakteristik yang hampir sama seperti: (J) 
rendahnya kualitas entry behaviour Bahasa 1nggris dan mata kuliah Jainnya seperti 

Matematik.a. Fisika, dan Kimia pada mahasiswa baru atau bisa dikatakan bahwa 

mahasiswa Akademi Maritim bisa dikatakan sebagai "the best of the worsf' - terbaik 

dari yang terburuk. (2) kurangnya materi/bahan ajar yang relevan dengan kurikulum 

dan kebutuhan pasar, (3) kurangnya sumber belajar yang lain seperti buku teks, 

jumal ilmiah, dan basil penelitian mengenai Bahasa lnggris Maritirn, (4) rendahnya 
motivasi belajar mahasiswa, (5) Sekolah Maritim bukan merupakan pilihan 

utama/favorit tetapi merupakan pilihan terakhir, dan (6) adanya gap yang tajam 
antara tuntutan kurikulum STCW '95 dengan kondisi nyata mahasiswa seperti 

kemampuan intelektual dan motivasi belajar mereka dengan ketersediaan bahan 

ajar/materl/modul, dl1. Secara umum Entry Behaviour Bahasa Jnggris mahasiswa 

maritim umumnya sangat rcndah, hal ini ditunjukkan ketika m~rcka masuk akademi 
rata-rata kcmampuan awal Bahasa Inggris mereka di bawah 4,00 (berdasarkan daftar 

nilai Ebtanas mumi) (AMI Medan, 2004). Hal ini semakin nyata ketika basil tes 
seleksi masuk, mata pelajaran Bahasa lnggris yang diujikan juga semakin rendah 
bahkan rata~rata di bawah 3,00 AMI dan ini juga berlaku bagi mala ujian selek.si 

yang lain seperti Matematika, Fisika (AMI - Medan, 2004). Pada kenyataannya 
mahasiswa yang masuk akademi maritim tidak saja rendah kemampuaannya dalam 

Bahasa lnggrls tetapi juga meliputi semua bidang studi yang diperolah di SLTA 

(SMU/SMK) seperti Fisika, Matematika, dan Kimia. Berdasarkan data di AMI 
Medan (2000-2004) rata-rata kcmampuan mata pclajaran tcrsebut di atasjuga kurang 

dari 3,00 dengan rata-rata 2, 76. 
Faktor rendahnya motivasi belajar mereka juga menjadi faktor penentu 

lcmahnya Bahasa lnggris Maritim mcreka. Dirgayasa dan Huscin (2002) dalam 
penelitian surveinya mengenai motivasi belajar mahasiswa mengutarakan bahwa 
motivasi belajar mereka tergolong rendah dan relatif sangat rendah. Indikator 

jarangnya rnahasiswa masuk sekolah/kelas juga merupakan data yang menunjukkan 

rendahnya rnotivasi belajar rnereka (AMI Medan, 2003/2004). Padahal motivasi 

mempunyai pcranan yang sangat penting dalam kesuksesan belajar. Motivasi 

berprestasi memberikan kontribusi yang cukup signiflkan dalam hal tersebut. 

Motivasi bclajar merupakan faktor psikis yang bersifal non-inte\ektual yang 

peranannya sangal khas dan rnenentuk.an dalam pcnumbuhan gairah, merasa senang, 

dan semangat untuk belajar. 
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Untuk mengatasi masalah rendahnya kemampuan Bahasa lnggris mahasiswa 
Jurusan Nautika dan mempersiapkan eaton pe1aut intemasional dan mengatasi 
kurangnya bahan ajar/materi ajar Bahasa lnggris Maritim dan meningkatan motivasi, 
daya pildr mahasiswa adalah modul pengajaran. Modul yang diciptakan diasumsikan 
bahwa modul pengajarannya yang berbasislum kebutuhan pasar dengan jenis latihan 
dan evaluasi self-correction model Susan merupakan satu jawaban yang tepa~ alcurat 
dan terpereaya dan materi disajikan dalam bentuk modul yang self-learning activity 
untuk meningkatkan kemampuan ESP - Bahasa lnggris Maritim Mahasiswa Jurusan 
Naulika pada Akademi Mari!im. 

2. English for Specific Purposes (ESP) 
ESP -English for Specific Purposes (ESP) atau Bahasa lnggris untnk tnjuan 

khnsus adalah suatu pendekatan baru dalam pengajaran dan pengguuaan Bahasa 
Tnggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang i1mu 
dan profesi pengguna Bahasa lnggris seperti Baha..~ Tnggris untuk ilmu hokum, 
kedokteran, teknik mesin, ekonomi, atau maritim dan lain sebagainya. Robinson 
(1990:5) mengalakan bahwa 'II is generally used 10 refer to the teaching and 
learning of a foreign language for a clearly utilitarian purpose of which there is no 
doubt.' 

Maka dari itu, ESP hendakJah dilihal sebagai peodekatan, konsep dan metode 
yang memang berbeda dengan Baha..<>a lnggris umum (General English). ESP adalah 
suatu pendekatan pengajaran Bahasa Tnggris yang mempunyai pendekatan; perseps~ 
desain, matri, evaluasi dan tujuan yang sangat berbeda. Materi ESP mengacu pada 
kebutuhan mahasiswa (students' needs) dan pengguna lulusan dan kaitanna tujuan 
khusus seperti pelaut, dokter, ahli hukum, dan lain seba_gainya (Trimble, 1988 and 
Mackey, I 990). 

Pemyataan senada juga dikatakan oleh Munby (1987: 2) sebagai berikut: 1he 
Jwo cat£gories of ESP are (a) where the participanl n£eds English to peiform part or 
all of his occupational duties, e.g., working in civil aviation or tourist hotel 
management (appropriately labeled English for occupational purposes -- EOP, for 
s1wrt); and (b) where the parlicipant needv English for educaJional purposes, to 
pursue part or all of his studies, the major subcategory of which is discipline-based 
study, e.g._, in agriculture, science or chemical engfneering (often referred to as 
English for Academic Purposes- EAP for short). 

Analisis kebutuhan atau need assessment adalah kata kunci dalam menyusun 
materilbahan ajar dalam pengajaran ESP. lni juga berarii bahwa pendekatan pada 

pengajaran ESP adalan pendekatan dari bawah ke atas (bul/om-up approach) artinya 
materi pengajaran ESP hams menekankan dan berdasarkan pada kebutuhan 
mahaslswa dan pasar dalam belajar Bahasa lnggris. Disini berarti, sebelwn 
pengajaran dimulai, sangat pcriu untuk melakukan analisis kebutuhan mahasiswa 
(baik ketika mereka masih belajar maupun nantinya ketika mcreka sudah bckerja) itu 
agar tujuan pengajaran ESP tercapai. Jial senada juga diutarakan oleh Robinson 
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( 1990) bahwa pcndekalan pcngajaran ESP adalah bcrdasarkan kcbuluhan mahasiswa 
(students' needs) bukan kebutuhan dosen semata (teacher's need). Lebih lanjut 

Munby (1978: 2) juga mengatakan hal yang sama bahwa: '~EAP courses are those 
where the syllabut and materials are determined in all essentials by prior analysis of 
communication needs of the learners". 

Lebih lanjut Me Donough (1984) mengatakan bahwa untuk mendapatkan 
materi atau bahan ajar yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan 

pasar (pasar kerja), analisis kehutuhan materi pengajaran ESP harus menggunak:an 

pcndekalan TRIANGLE yailu mahasiswa, doscn, dan pcngguna lulusan (pcrusahaan 

dimana mereka seyogyanya beketja). Analisis kebutuhan matcri/bahan ajar mata 
kuliah ESP dapat digambarkan scbagai bcrikut: 

Mahasiswa 

I Materi ESP [ 

~~L_ __ M __ ar_it_im ____ ~l~, 

Do sen Pastl..r Ketja 

Jadi pada prinsipnya penyusunan materi bahan ajar yang akan diajarkan harus 
melalui analisis (need analysis) kebutuhan dan molivasi mahasiswa bclajar ESP 

tersebut dan menekankan pada proses pembelajaran mahasiswa (learninK process 

bukan teaching process). Sejalan dcngan hal terse but, Pierce ( 1977) mcngatakan 
hahwa dcngan cara scpertl ini maha~lswa akan mampu menggunakan Baha'a lnggri.c; 

dengan tujuan khusus tersebut. Jni mcnunjukkan bahwa pcngajaran ESP bcrbasis 

pada mahasiswa (student learning hased ntau student center). Rlue (l'>RI) 

menambahkan bahwa pcmbelajaran ESP juga harus menekankan pada apa yang 

disebutkan dengan self-access atau se?l·directed learning and self~/ earning activity. 
Unluk menciplk.an self·lcaming uclivity lersebut matcri/bahan ajar disusun dan 

didcsain dalam bcntu.k modui peng~jaran. 

Tctapi untuk mcndapatkan kcbutuhan yang benar-bcnar sesuai dengan pasar 
kclja, materi/bahan ajar ESP Maritim hams menggunakan awak kapal/manlan ;:~wak 

kapal yang sedang dan pcrnah bckerja di kapal asing (ocean-going ship). Dcngan 
rlemikian ndn emnl'!t snmher informn<;;i dan dnt:1 v:~ng hams dilihatkan dalam . . 
pcnyusunan bahan ajar dimaksud. Keempat sumber tcrsebut adalah (i) mahasiswa 

aktifi'mahasiswa yang sedang melakukan praklek laut, (2) dosen yang mcngajar 

B.ah.as.a lnggri~ ESP fl..1arltim, (3} st.akcholrltr at.au pengguna !ulusan sepcrti 

perusahaan pelayaran atau kantor pcmerintah yang tcrkait dcngan pclayaran seperli 
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ASDP, dan (4) awak kapal/mantan awak kapal yang sedang dan pemah bekerja di 
kapalasing (ocean-going <hip). 

Awak kapal/ [ 
Mantan awak kapal 

3. Basil Belajar 

Mahasiswa 

1 
Materi ESP 

Maritim 

r 
Stakeholders 

~ !'<-- Dosen 

HasH bclajar pada prinsipnya bersifat keterampilan intclektua1 kognitif dan 

keterampilan sikap atau motorik. Hal ini juga senada dengan pendapat Gagne dan 
Briggs (1979) yang mengatakan bahwa hasil belajar dapat dikatcgorikan rnen]adi 

lima jenis yaitu keterampilan intelektual, keterampilan rnotorik, infonnasi verbal, 

strate_gi kognitif, dan sikap. Keterampilan atau kemampuan intelektuaJ adalah 

kcmampuan yang mcmbuat scscorang untuk dapat mcmccahkan masalah melalui 

konsep yang dimilikinya. Hclajar keterampilan intelektual berarti bagaimana 
melakukan sesuatu secara inteleklual mulai dari k.cterampilan dasar bahasa .seperli 

menyusun katimat hingga ilmu pengetahuan, Leknik dan disiplin ilmu lainnya (Sibuea 

eta!, 2002). 
Kem~1dian RomiSJ:oki (1981) mengatakan bahwa hasil he1ajar bisa 

dikelompokan mcnjadi dua bentuk. Pertama, pengetahuan artinya hasil bclajar yang 

berkenaan dengan informasl yartg terslmpan dalam pikimn mahasiswa atau hasil 
bclajar yang bersit'at abstrd.k dimana pcngctahuan dibagi mcnjadi cmpat katcgori 

yaitu: takta. prosedur, konscp. dan prinsip. Dan kedua. keterampilan yang berkenaan 
.dengan tindakan yang berupa tindakan intelektual atau fisik dan reaksi terhadap ide-
ide, benda atau orang yang dilakuk.an seseorang dengan cakap unluk mcncapai suatu 

tltiuan. 

4. Pengajaran Modul 
Modul mcrupakan suatu pcrangkat yang harus ada dan dibuat sistematis yang 

bcrisi tiga poin utama yaitu tujuan, materi dan cvaluasi. Kcmudian, mcnurut 
Goldschmidt yang dikutip dari Crunkilton (1979) modul adalah suatu paket serba 

lengkap (self-contained) yang mencaknp serangkaian rencana pengalaman~ 

penga!aman be!ajar yang tlirancang untuk. membantu siswalmahasiswa mcnguasai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal senada ditambahkan oleh Hall dan Jones 

(1976), Nasution (20tH) mengatakan modul adalah scpcrangkat pcngalaman bclaja.r 
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yang serba lengkap yang dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian 
siswa/mahas1swa tentang seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada hakckatnya ada beberapa ciri modul yang dapat d1gunakan dalam proses 
pernbela]aran, antara 1aln: (l) modul serba lengKap, (2) modu1 dapat diguna"kan 

secara individu, (3) modul merupakan paket yang lengk.ap, (4) modul mencakup 
tujuan bclajar dan pc:ngalaman bclajar. dan (5) modul mcncakup pcnilaian sampai 
sejauhmana tujuan modui dapat dicapai olch mahasiswa (Finch dan Crunkilton, 
1979). 

P.engaj.aran melalui modul sesungguhnya rnempunyai beberapa kelebihan 
antara lain (I) pengajaran tertuiu pada individu sehin~ga mereka dapat bekerja 
sendiri dan atau bcrsama-sama. (2) kualitas pengajaran terjamin karena ada patokan 
yang tclah dltetapkan ~ecara detail, (3) mempunyal relevansi yang sangat tlnggi 

dengan kurikulum. :sHabus mat a pe1ajarrui; dan ( 4) mcmbuat mahasiswa berpikir 
kritis .• krcatif, mcnantang, analitik dan bcrani mcngutarakan pcndapat mcngcnai apa 
yang mcrcka pahami alau tidak pahami bila modul tcrscbut disajikan mcJaJui model 
pcngajaran Analisis Kesalahan Frinch dan Cnmkilton (1979), Richards (1984), dan 
Nasution (2003). 

Secara lt."'ritis dan praktis, setiap modut memiliki tOnnat dan desain yang 
berbeda-beda hal ini sangat tergantung pada pendekatan dan ahli yang mendisainnya. 
Tctapi pada hakckatnya, Hal dan Jones (1976) mcngatakan suatu modu1 min1mal 
terd.iri dari lima bagiail yaitu: (1) ras.ional, (2) peir.yataan tentang tujuan, (3) 
penilaian awal (pre-assessment), (4) kcgiatan bclajar, dan (5) pcnilaian akhir (post
asscs..<;mcnt}. Scdangkan Finch dan Crunkilton (1979) mcngajukan tOnnat modul 
ham<; mcmiliki pendahuluan, tujuan, pcnilaian awal, pcngalaman helajar, sumher 
(ala!) beJlYar. dan penilaian akhir. 

5. Bentuk Latiban dan Evaluasi Self-Correction Model Susan 
Sesungguhnya cvaluasi merupakan satu komponen utama untuk mengctahW 

hasil belajar. Mcncni.ukan bentuk dan _icnis cvaluasi tidak mudah dan tidak scmua 
bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian n1juan pembelajaran yang 
telah ditcntukan. lnfonnasi tcntang tingkat kcbcrhasilan pendidikan akan dapat 
JinlHtl apabila alai cvaluasi ya11g digunakan scsuai dcngan dan dap<it mengukuf 
setiap tl\_juan {Ngadirim, 2005 dan Mastri, 2005). Instrumcn cva!uasi untuk 
mcngcl'tiiUi kcmampuan mahasiswa adalah dcngan mcnggmmkan tcs. Bila JiUbat 
dari bentuknya lcs terdiri dari tes objcktif, essay, dan self-correction. 

Bcntuk latihan dan evaluasi yang diasumsikan marnpu mcnciptakan 
mahasiswa berpildr kritis.. analitik dan menantan~, adalah bentuk latihan selfM 

correction model Susan (1 995) yang dirancang sehingga ketika mahasiswa 
mcngctahui ,)o..~SU<itu )'(1il_g salah, mcrcka diharapkan mampu rncmpcrbaiki tncngapa 

hal t.:rs..::but Silhth dan m.::ngupa yant, dip~d.niiki ii.u ixai<il. Lt:bih iajijui SliJ.ij-)~ (1997) 

mcngatakan self-correction cvaluasi sangat scsuai di_gunakan untuk mcngctahui 
pemahaman mahasiswa sccara objektif tanpa ada unsur coba-coba atau menebak 
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seperti balnya tes objektif. Penelitian Dirgayasa dan Husein (2002) dalam pengajaran 
Tala Bahasa lnggris di perguruan tinggi juga rnenyebutkan 85.66 % responden 
berpendapat bahwa self-correction evaluasi sangat mernbantu rnenciptakan 
rnabasiswa berpikir kritis, analitik. dan rnenantang serta me!liadikan rnereka berpikir 
dan bersikap secara rnandiri tanpa berusaba untuk bergantung pada orang lain. 
Berikat ini adalab model Latiban dan Evaluasi (Self-Correction Model Susan). Lebilt 
jauh, Nunan (1995) rnenjabarkan langkab-langkab dalam self-grammar correction 
yang rneliputi mengindentifikasi kesalaban (problem identiffing problem), 
rnenggarnbarkan (describing), rnenganalisis masalab yang ada (onolyzing problem), 
mengelompokkan kesalaban (classifying problem), dan mencari sebab 
kesalabanlinterpretasi (source of error/interpreting), dan rnemperbaiki (correcting), 
rernedi pengajaran (remedial teaching), dan diskusi dan evaluasi (discussion ond 
evaluation). 

Kernudian Peteda (1989) dan Richards (1984; 1987) rnenambahkan bahwa 
dalam latihan self-grammar correction mahasiswa dituntut untuk memperbaiki 
kalimat yang salah menjadi benar dengan berpedoman pada lima jenis kesalahan, 
yaitu: (I) addition, (2) omission, (3) word-choice, (4) word order, and (5) changes. 
Dalarn setiap kalimat yang salab ada satu kernungkinan jenis kesalaban. Dalarn 
konteks ini, mahasiswa akan bekerja keras, kritis dan merasa tertantang untuk 
menemukan kesalaban dan kemudian memperbaikinya (Zamzam~ 1985). Kemudian 
Frankort dan Dye (1995); Richards (1987) sejalan dengan pendapat di atas, self
grammar correction sangat sesuai dengan karakteristik pembahasan grammar dan 
kosa kata. 

6. Substaosi Materi 

I. Materi Bahasa lnggris ESP Maritim (ESP- Maritime) 
Berikut ini adalah materi Bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh pasar yang 

dikelornpokkan menjadi dua bagian, yaitu (a) kemampuan berbahasa dan (h) 
komponen kebahasaan yang harus dimiliki. Kemampuan berbahasa yang harus 
dimiliki oleh mahasiswa jurusan Nautika meliputi empat kemampuan berbahasa, 
yaitu mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), menulis 
(writing), dan menterjemahkan (translation). 

Dilihat dari prioritas pentingnya kemampuan berbahasa sebagai seorang 
pelaut menunjukkan bahwa 47 responden (40.17%) mengatakan kemampuan 
berbicara-mendengarkan (speaking-listening) menjadi prioritas utama, kemampuan 
membaca (reading) menduduki prioritas kedua dengan responden sebanyak 30 orang 
(25.64%), dan kemampuan menulis (writing) dengan jumlah responden 23 orang 
(19.66%) dan sisanya kemampuan mentetjemahkan (translation) hanya 14.53 %. 
Khususnya kemampuan berbicara·mendengarkan (speaking·listening) harus 
digabung karena ketika berbicara dengan lawan bicara pada hakekatnya juga 
mendengarkan lawan bicara. Pentingnya kemampuan berbicara-mendengarkan bagi 
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seorang pelaut intemasional karena kemampuan ini sangat intens digunakan dalam · 
pelayaran baik di laut maupun di darat ketika kapal berlabuh (STCW '95) (Rebecca, 

2003). Sedangkan kompnnen kebahasaan yang hams diketahui oleh mahasiswa 
jurusan Nautika dapat dikelompnkkan menjadi. lima kelompok: (a) tala 

bahasalgrammar, (b) kosa kata (vocabulary), (c) pengucapan dan pelapalan 
(pronunciation), (d) pengejaan (spelling), dan (e) intonasi (intonation). 

2. Pengetahuan Materi Tentang Hakekat Substansi Nautika 

Berdasarkan basil pengumpulan data, materi pengetahuan tentang hakekat 
substansi materi nautika yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam bentuk Bahasa 
Inggris sangat beragam. Substansi rnateri nautika tersebut meliputi ship call sign, 
using time, international maritime alphabet, responsibility of the all crew members, 

identity types of vessels, sketch the general arrangement plan of a vessel, use of 
check list of life saving equipment, describe position of items on board, description of 

a ship route, description of places in a country, ship's position from information on a 
nautical chart, identification aids to navigation from nautical chart, and demonstrate 
helm orders. 

Disamping itu, materi substansi kajian kenautikaan juga meliputi ekspresi 

khusus yang digunakan dalam berkomunikasi lisan pada ESP - Maritime yang 
disebut dengan istilah Standard Maritime Communication Phrases (SMCPS 

PHRASES). SMCPS Phrases dikelompokan menjadi message markers yang me/iputi 
instruction, advice, information, intention, question, request, warning, dan answer. 
SMCPS phrases yang meliputi external dan internal communication dikelompokkan 

menjadi distress communication, fire and explosion, warning, grounding, collision, 
embarking, dll. Pada ESP -Maritime SMCPS phrases tentu sangat berbeda dengan 

phrases lain atau Bahasa Inggris secara umum. 

3. Modul ESP- Maritime Berorientasi Pasar 

Modul ESP - Maritime disusun secara terlntegrasi yang memuat semua 

kemampuan berbahasa seperti mendengarkan (listening), berbicara (speaking), 

membaca (reading) dan menulis (writing) dan komponen berbahasa seperti tata 

bahasa (grammar/structure), kosa kata (vocabulary), terjemahan (translation), dan 

pengejaan (spelling). Semua komponen tersebut harus ada dalam modul secara 
komprehensif dan berimbang. Dengan modul yang ada mahasiswa diharapkan 

mampu memahaminya dan mempelajarinya baik secara mandiri maupun dengan 

bimbingan dosen. 

Berdasarkan konsep dan kebutuhan di atas, maka modul ESP - Maritime 

yang dirancang terdiri dari: (a) Topic, (b) Competence, (c) Orientation, (d) Exercise. 
Fonnat di atas merupakan fonnat utama tetapi dalam pembahasan tiap judul pokok 

bahasa ada variasi cara penyajiannya. Variasi penyajian ini disebabkan karenajudul 

pokok bahasa yang berbeda-beda. Tetapi secara substansi fonnat semua modul yang 

dirancang mengikuti fonnat di atas. Variasi dalam penyajian secara detail 
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mencerminkan bahwa memang tidak ada fonnat modul yang benar-benar baku dan 
variasi sajian merupakan fleksibilitas dari modul itu sendiri (Gagne, 1979 dan 

Nasution, 2003). 

4. Kurikulum dan Syllabus ESP- Maritime 
Kurikulum jurusan Nautika Akademi Maritim berdasarkan ketentuan STCW 

'95, dan silabus diturunkan berdasarkan Kurikulum Jurusan Nautika Akademi 
Maritim berdasarkan ketentuan STCW '95. Tetapi kelemabannya, kurikulum dan 
silabus yang ada masih sangat umum dan tidak dirinci sesuai dengan semester yang 

ada. 
Melalui penelitian ini, silabUs jurusan Nautika dibreakdown menjadi Jebih 

sistematis dan berdasarkan semester dan sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang 
ada. Berdasarkan koordinasi dan diskusi dengan staff manajemen terutama MEO 
(Maritime Education Officer) diputuskan bahwa ESP Maritim diajarkan selama 3 
semester berturut-turut mulai dari semester II, III, dan IV. Untuk memperkaya 
khasanah keilmuan silabus ESP Maritim juga dikembangkan dan ditingkaikan 
berdasarkan kebutuhan pasar. 

5. Materi/Bahan ajar ESP Maritime 
Hasil analisis data menunjukkan hingga saat ini materi dan ketersediaan buku 

teks dan modui ESP Maritim sangat kurang memadai. Bahan ajar dan materi ajar 
secara umum tidak sesuai dengan kurikulum dan siiabus. Hal ini ditambah falcta yang 
didapat bahwa yang mengajar Bahasa Inggris Maritim adalah dosen Bahasa Inggris 
umum dan sisanya adalah dosen Nautika yang mengerti Bahasa lnggris. 

Kurang sesuainya materi yang ada saat ini disebabkan oleh Jemahnya 

pengetahuan dosen Bahasa lnggris umum terhadap ESP - Maritim. Hal ini terjadi 
karena dosen Bahasa lnggris umum kurang memahami substansi ilmu ESP tersebut 
(Hutchinson, 1987). Pemyataan di alas ditambahkan oleh Rebecca (2003) untuk 
menghasilkan materi yang sesuai dengan silabus dan kebutuhan pasar, sebaiknya 
dosen yang mengajar ESP adalah dosen yang bidang studi ESP yang mengerti 
Bahasa Inggris dan yang lebih baik adalah kolaboratif dosen Bahasa lnggris umum 
dan dosen bidang studi yang mengerti Bahasa Inggris. 

7. Simpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 

Substansi materi Bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh mahasiswa sesuai 
dengan kebutuhan pasar dapat dikelompokk.an menjadi dua bagian, yaitu (a) 
kemampuan berbahasa: mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca 
(reading), dan menulis (writing) serta menterjemahkan (translation); dan substansi 
komponen kebahasaan yang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: kemampuan 
penguasaan tenses dan kemampuan penguasaan non-tenses (vocabulary), 
mengucapkan dan melapalkan (pronunciation and spelling) bunyi dan kata Bahasa 
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lnggris secara tepat dan akurat Berdasarkan hal ini, modul ESP-Maritim disusun 
secara terintegrasi dengan memuat semua kemampuan berbahasa dan komponen 
hahasa yang hams dikuasai siswa, yang dirancang terdiri dari (a) Topic, (b) 
Competence, (c) Orientation, dan (d) Exercise. Substansi uji kelayakan modul 
meliputi aspek (a) kebahasaan, (b) substansi isi (content analysis), dan (c) format dan 

design. Secara umum persepsi mahasiswa terbadap pembelajaran ESP - Maritim 
berorientasi kebutuhan pasar baik dan positif. 

2. Saran 

Modul yang telah dibuat sebelum diajarkan kepada mahasiswa, seyogyanya 

diujicobakan terlebih dahulu di kelompok kecil dan/ataujuga direview secara teoritis 

oleh tim ahli yang berhubungan dengan materi modul seperti ahli teknologi 
pendidikan dan linguistik, dan ahli Bahasa lnggris khusus (ESP). Hal ini penting 
untuk dilakukan agar diperoleh modul yang benar-benar valid. terpercaya dan sesuai 

dengan kebutuhan pasar. 
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