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Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Unsur-unsur apa sajakah yang dibutuhkan

untuk mengembangkan bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe berbasis nilai-nilai

karakter dan konservasi untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis FBS

UNNES?, (2) Bagaimanakah bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe yang berbasis nila-

nilai karakter dan konservasi dikembangkan untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan

Bahasa Prancis FBS UNNES?, (3) Hal-hal apakah yang ditemukan ketika draf bahan ajar

digunakan di kelas sebagai uji coba terbatas? Temuan-temuan ini digunakan sebagai

perbaikan draft bahan ajar. Tujuan utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah

membuat bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe yang mengintegrasikan nilai-

nilai karakter konservasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian dan pengembangan atau research and development (R & D), dengan

menggunakan 3 tahap, yakni (1) Tahap Eksplorasi, (2) Tahap Pengembangan, dan (3)

Tahap Uji Terbatas. Sumber data penelitian ada para pejabat di Jurusan Bahasa dan

Sastra Asing dan 46 mahasiswa prodi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra

Asing serta mahasiswa membutuhkan bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe

yang berbasis nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter dengan karakteristik bahwa

semua nilai konservasi, dan karakter diintegrasikan. (2) Draft bahan ajar dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan, yang kemudian diujicobakan di kelas yang terbatas. Temuan-

temuan di kelas digunakan untuk merevisi draf bahan ajar. (3) Bahan ajar divalidasi oleh

pakar bahan ajar/buku ajar dari UNS. Bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe

Berbasis Berbasis Nilai-nilai Karakter dan Konservasi untuk Mahasiswa Sastra dan

Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNNES bermanfaat untuk dua tujuan, yakni mahasiswa

menguasai konsep-konsep Morphosyntaxe dan mendapatkan pengetahuan mengenai

nilai-nilai konservasi dan karakter.

Kata kunci: bahan ajar, morphosyntaxe, integrasi, nilai-nilai konservasi,

pendidikan karakter

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang sama sekali tidak pernah

diharapkan oleh para pendiri negara tercinta ini. Kita bisa melihat baik dari media elektronik maupun

media massa, kejujuran dan kebenaran sering dikalahkan untuk kepentingan pribadi ataupun

golongan. Mulai dari petinggi yang tidak amanah dengan jabatannya, sampai pada anak-anak dengan

usia yang masih sangat dini untuk melakukan tindak kejahatan. Menyadari kondisi karakter
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masyarakat saat ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Dalam Kebijakan

Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010:3) dinyatakan bahwa karakter merupakan hal yang

sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Karakter berperan sebagai “kemudi” agar negara ini

bisa berjalan dengan baik dalam membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak

mulia dan berbangsa yang bermartabat.

Salah satu ruang lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa adalah lingkup pendidikan

yang dilakukan mulai dari pendidikan usia dini (PAUD) sampai pada pendidikan tinggi (PT). Salah satu

cara pembinaan dan pengembangan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan terintegrasi dalam

semua mata pelajaran.

Adanya kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter di semua mata kuliah

membuat peneliti yang juga seorang pengajar merasa terpanggil untuk ikut berperan dalam

mengembangkan nilai-nilai karakter pada kegiatan belajar mengajar di kelas, dalam hal ini adalah

pembelajaran bahasa Prancis pada mata kuliah Morphosyntaxe. Karakteristik mata kuliah ini sangat

jauh berbeda dengan mata kuliah Pendidikan Agama, atau pun Pendidikan Kewarganegaraan yang

sangat terkait dengan pendidikan karakter sehingga diperlukan cara khusus agar nilai-nilai karakter

dan konservasi dapat diintegrasikan pada mata kuliah ini. Oleh karena itulah penelitian dan

pengembangan merupakan cara yang paling tepat karena digunakan langkah-langkah ilmiah untuk

menghasilkan bahan ajar yang dibutuhkan.

Secara garis besar, terdapat 2 teori utama yang digunakan untuk mendukung langkah-langkah

penelitian, yaitu teori tentang pendidikan karakter dan teori tentangmorphosyntaxe.

PENDIDIKAN KARAKTER

Di dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Kemendiknas 2011) dinyatakan bahwa

pembangunan karakter merupakan perwujudan dari amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Kemendiknas menetapkan 18 nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan

tujuan pendidikan nasional, yaitu (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6)

Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah

Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca,

(16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jawab.

Dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan karakter di lingkup pendidikan, Lickona,

profesor dan pakar psikologi perkembangan dari State University of Newyork di Corland

menggunakan semua aspek kehidupan sekolah sebagai kesempatan untuk membangun karakter

siswa, yang secara lengkap dapat dilihat dari gambar berikut ini.

(www.edc.gov.ab.ca/CharacterEd/PDF/AppA.pdf).
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Lickona melihat bahwa kepedulian di luar kelas; menyatukan sekolah, orang tua, dan masyarakat,

serta menciptakan budaya moral yang positif di sekolah merupakan strategi untuk mengembangkan

pendidikan karakter di sekolah, yang didukung dengan 9 strategi di kelas yang meliputi beberapa hal

antara lain peserta didik yang saling peduli, disiplin, lingkungan kelas yang demokratis, nilai-nilai

pembelajaran, pengajar sebagai pemberi perhatian. S emua itu dilaksanakan dengan melibatkan

aspek pengetahuan yang baik, merasakan dengan baik, dan perilaku yang baik. Yang semua itu

diperlukan landasan khusus yakni hormat dan tanggung jawab.

Pendidikan karakter yang dikembangkan di UNNES adalah pendidikan karakter

berbasis konservasi. Ini dimaksudkan bahwa penyemaian nilai-nilai karakter kepada

mahasiswa harus dilandasi oleh niat baik untuk merawat, memelihara, menjaga,

dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial serta nilai-nilai budaya demi

terwujudnya kehidupan harmoni antara lingkungan hidup dan manusianya ((Handoyo dan

Tijan 2010: 7). Menurut Handoyo dan Tijan, delapan nilai karakter yang dikembangkan di UNNES

merupakan jabaran dari nilai utama Unnes, yaitu sehat, unggul, dan sejahtera. Delapan nilai karakter

tersebut adalah: (1) Religius (2) Jujur, (3) Peduli, (4) Toleran, (5) Demokratis , (6) Santun, (7) Cerdas,,

dan (8) Tangguh .

Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan

menggunakan pendekatan yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran sehingga akan mempunyai

dampak bagi berkembangnya karakter pada peserta didik, dalam hal ini adalah para mahasiswa.

Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, pengembangan pendidikan karakter bagi

para peserta didik dapat dilihat pada gambar berikut ini (Kemendiknas 2010: 34)

MORPHOSYNTAXE ‘MORFOSINTAKSIS’

Istilah morphosyntaxe berasal dari morphologie dan syntaxe. Morphologie adalah kajian

tentang struktur internal kata, sedangkan syntaxe adalah kajian mengenai kaidah yang mengatur

kombinasi kata di dalam kalimat (Moeschler dan Auchlin 2009: 59). Morphosyntaxe adalah bagian

dari Ilmu Linguistik. Ilmu Linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah (Dubois et al.

2001: 285),

Morphosyntaxe adalah ilmu yang mendeskripsikan afiks, mengkaji kaidah-kaidah yang mengatur

kombinasi morfem untuk membentuk kata, frasa, dan kalimat, termasuk proses afiksasi fleksi (Dubois

et al. 2001: 312). Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana proses pembentukan

kata, kalimat dalam bahasa Prancis, dan sebaliknya bagaimana kata atau kalimat dianalisis atas

unsur-unsurnya.
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KONSEP PENGINTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BAHAN AJAR MORPHOSYNTAXE

Mata kuliah Morphosyntaxe yang banyak berkaitan dengan kata-kata yang diolah atau

dianalisis ini akan menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam nilai-nilai karakter dan konservasi

sebagai materi ajarnya pada bahan ajar yang akan dikembangkan melalui Penelitian dan

Pengembangan ini. Nilai utama karakter Unnes yang sekaligus juga merupakan visi Unnes,

yaitu sehat, unggul, dan sejahtera menjadi acuan bagi pengembangan nilai-nilai karakter luhur

UNNES yang mencakupi 8 pilar nilai, yaitu religious, jujur , peduli, santun, toleran, demokratis,

cerdas, dan tangguh. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis menjadi

Conservation ‘Konservasi’, Sain ‘Sehat’, Meilleur ‘Unggul’, Prosphère ‘Sejahtera’. Delapan nilai

karakter diterjemahkan dalam bahasa Prancis menjadi (1) Religieux ‘Religius’, (2) Honnête

‘Jujur’, (3) Soin ‘Peduli’, (4) Tolérant ‘ Toleran’, (5) Démocratique ‘Demokratis’, (6) Poli ‘Santun’, (7)

Intelligent ‘Cerdas’, dan (8) Fort ‘Tangguh’.

Secara keseluruhan, gambaran dari jabaran nilai utama Unnes tersebut yang akan digunakan

sebagai materi dasar pada mata kuliah Morphosyntaxe dapat dicermati pada skema berikut. Skema

ini dipaparkan oleh Handoyo dan Tijan di dalam bukunya Moral Pendidikan Karakter Berbasis

Konservasi, Pengalaman Universitas Negeri Semarang (2010:12), yang untuk keperluan penelitian ini

diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis.

`

Religieux’religius’

Honnête ‘jujur’

Poli ‘santun’

Tolérant ‘toleran’

Démocratique

‘demokratis’

Intelligent ‘cerdas’

Fort ‘tangguh’

Soin ‘peduli’

Sain ‘sehat’

Meilleur ‘unggul’

Prospère

‘sejahtera’

Conservation’Konservasi’



PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

67

Kata-kata tersebut di dalam mata kuliah Morphosyntaxe digunakan sebagai materi ajar, misalnya

dalam bagian afiksasi, beberapa kata akan dianalisis bagaimana struktur internalnya, atau apabila

tidak bisa dianalisis, maka akan dipaparkan pembentukannya menjadi kelas kata yang lain, misalnya

dari adjektif poli ’santun’ apabila ditambah dengan sufiks –tesse akan membentuk nomina politesse

’kesantunan’, apabila ditambah dengan sufiks –ment, akan membentuk adverba poliment ’dengan

sopan santun’.

Pada tataran yang lebih tinggi, kata poli dapat digunakan untuk membentuk frasa, misalnya

menjadi frasa nominal un adorable politesse ’kesantunan yang mengagumkan”. Pada tataran yang

lebih tinggi lagi, dapat dibuat kalimat, misalnya menjadi Cette étudiante est très polie ’Mahasiswa

putri ini sangat santun’,

Selama mengikuti mata kuliah Morphosyntaxe dalam waktu satu semester, mahasiswa

mengalami proses pembiasaan dalam mengenali dan mengelola nilai-nilai karakter dalam aspek

pengetahuan yang baik ’moral knowing’. Dari proses yang terus menerus ini diharapkan suatu saat,

mahasiswa akan mencapai aspek moral feeling ‘merasakan dengan baik’, yang kemudian akan

mencapai aspek moral action ‘perilaku yang baik sebagaimana yang diharapkan di dalam Disain

Induk Pendidikan Karakter Kemendiknas (http://pendikar.dikti.go.id/gdp/wp-

content/uploads/Desain-Induk-Pendidikan-Karakter-Kemdiknas.pdf/) yang bersumber dari konsep

Lickona.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Research and Development. Menurut Borg and Gall (1983: 775-

776), Penelitian dan Pengembangan Pendidikan merupakan suatu proses untuk menghasilkan produk

pendidikan yang valid. Penelitian dan Pengembangan ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni (1) Tahap

Eksplorasi, (2) Tahap Pengembangan Model, dan (3) Tahap Uji Terbatas. Sukmadinata

(2008: 184-191)

Sumber data penelitian adalah:

(1) Para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Program Studi PendidikanBahasa Prancis yang

terdiri atas (a) Ketua Jurusan, (b) Sekretaris Jurusan, (c) Ketua Laboratorium, (d) Ketua Prodi

Pendidikan Bahasa Prancis, (e) Ketua Prodi Sastra Prancis, (f) Ketua Prodi Pendidikan Bahasa

Jepang, dan (g) Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab.

(2) Mahasiswa Program Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNNES peserta mata

kuliahMorphosyntaxe Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner yang

diberikan kepada para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, dan mahasiswa. Kuesioner

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai unsur-unsur yang diperlukan untuk

mengembangkan bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe yang berbasis nilai-nilai karakter dan

konservasi.

Isi instrumen penelitian untuk pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing dibagi dalam 3

bagian, yaitu (1) Identitas yang terdiri atas nama, NIP, jabatan, dan mata kuliah yang diampu, (2) 19

pertanyaan mengenai (a) visi UNNES dan siapakah yang berperan dalam mewujudkan visi UNNES, (b)

Apakah para pejabat mengetahui bahwa pendidikan karakter yang dikembangkan di UNNES

merupakan penjabaran dari visi konservasi, (c) sebagai pejabat dan juga dosen, apa saja yang

dilakukan untuk mewujudkan visi konservasi yang dicanangkan UNNES, (d) Bagaimanakah pendapat

para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing apabila pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam

mata kuliah Morphosyntaxe, (e) Bagaimanakah pendapat para pejabat apabila kata atau kalimat yang
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diolah di mata kuliah Morphosyntaxe merupakan istilah-istilah yang digunakan di dalam konservasi

dan pendidikan karakter, (f) Konservasi dan pendidikan karakter diintegrasikan ke semua materi, atau

hanya di bagian tugas saja, (g) apakah istilah-istilah konservasi dan pendidikan karakter perlu

diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, (h) Apakah semua nilai konservasi, yakni Sehat, Unggul, dan

Sejahtera perlu diintegrasikan ke dalam materi, (i) Apakah 8 nilai karakter yang dikembangkan perlu

diintegrasikan semuanya di dalam bahan ajar, (j) Apakah manfaat dari integrasi konservasi dan

pendidikan karakter di dalam bahan ajar Morphosyntaxe. Pada bagian akhir kuesioner, para pejabat

diminta memberikan saran-saran, terutama hal-hal yang belum ditanyakan di dalam kuesioner.

Isi instrument penelitian untuk mahasiswa dibagi dalam 3 bagian, yaitu (1) Identitas yang

terdiri atas nama, NIM, Semester, Jenis Kelamin, Asal sekolah, (2) 17 pertanyaan mengenai (a) visi

UNNES dan siapakah yang berperan dalam mewujudkan visi UNNES, (b) Apakah para mahasiswa

mengetahui bahwa pendidikan karakter yang dikembangkan di UNNES merupakan penjabaran dari

visi konservasi, (c) sebagai mahasiswa, apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan visi konservasi

yang dicanangkan UNNES, (d) Bagaimanakah pendapat para mahasiswa apabila pendidikan karakter

diintegrasikan ke dalam mata kuliah Morphosyntaxe, (e) Bagaimanakah pendapat para mahasiswa

apabila kata atau kalimat yang diolah di mata kuliah Morphosyntaxe merupakan istilah-istilah yang

digunakan di dalam konservasi dan pendidikan karakter, (f) Konservasi dan pendidikan karakter

diintegrasikan ke semua materi, atau hanya di bagian tugas saja, (g) apakah istilah-istilah konservasi

dan pendidikan karakter perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, (h) Apakah semua nilai

konservasi, yakni Sehat, Unggul, dan Sejahtera perlu diintegrasikan ke dalam materi, (i) Apakah 8

nilai karakter yang dikembangkan perlu diintegrasikan semuanya di dalam bahan ajar, (j) Apakah

manfaat dari integrasi konservasi dan pendidikan karakter di dalam bahan ajar Morphosyntaxe.

Pada bagian akhir kuesioner, para mahasiswa diminta memberikan saran-saran, terutama hal-hal

yang belum ditanyakan di dalam kuesioner.

Pada Tahap Eksplorasi ini, peneliti menggunakan teknis analisis Constant Comparative

Method ((Strauss and Corbin , 2007, dan Dornyei 2007). Teknik analisis tersebut memiliki empat

langkah, yaitu (1) menentukan satuan informasi, (2) membuat kategorisasi informasi berdasarkan

kesamaan ciri informasi, (3) menentukan hubungan antarkategori, dan (4) mengembangkan teori

berdasarkan jenis hubungan antarkategori informasi. Untuk keabsahan data digunaan digunakan

teknik triangulasi. Triangulation is a validity procedure where researcher searches for convergence

among multiple and different sources of information to form themes or categories in a study

(Creswell and Miller 2000: 126).

Ada beberapa jenis triangulasi. Di dalam penelitian dan pengembangan ini digunakan teknik

triangulasi sumber. Triangulasi jenis ini digunakan untuk memeriksa konsistensi data yang diperoleh

dari sumber yang berbeda, yaitu dari para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, serta dari para

mahasiswa Prodi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis peserta mata kuliah Morphosyntaxe

Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Eksplorasi

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian pada Tahap Explorasi, yaitu mengenai tingkat kebutuhan

para pejabat di Jurusan Bahasa dan Sastra Asing dan para mahasiswa akan adanya Bahan Ajar Mata

Kuliah Morphosyntaxe Berbasis Nila-nilai Karakter dan Konservasi untuk Mahasiswa Program Studi

Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNNES.

(1) Semua pejabat berpendapat bahwa baik pejabat, karyawan, dosen, dan mahasiswa berperan

dalam mewujudkan Visi UNNES yaitu menjadi universitas konservasi, bertaraf internasional, yang



PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

69

sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020. Untuk mahasiswa, mereka semua berpendapat

bahwa yang berperan dalam mewujudkan Visi UNNES tersebut adalah dosen, dan mahasiswa.

(2) Baik sebagai pejabat, dosen, maupun mahasiswa, para responden siap mewujudkan Visi UNNES

untuk mewujudkan Universitas Internasional yang Sehat, Unggul, dan Sejahtera.

(3) Dari 46 mahasiswa, hanya 3 mahasiswa (7%) yang menyatakan tidak kesetujuannya dengan

integrasi pendidikan karakter pada mata kuliah Morphosyntaxe. Dua dari mereka menyatakan

bahwa mata kuliah Morphosyntaxe tidak perlu ditambah pendidikan karakter. Menurut responden

ini lebih pendidikan karakter hadir sebagai mata kuliah mandiri dengan beban 2 SKS. Seorang

menyatakan asal sesuai dengan prinsip yang diberikan dan kuliah tidak membosankan. 43

mahasiswa setuju (93%).

(4) 57% pejabat setuju dengan digunakannya istilah-istilah konservasi dan pendidikan karakter di

dalam mata kuliah Morphosyntaxe. 3 pejabat (43%) menyatakan tidak kesetujuannya dengan

mengatakan bahwa hal tersebut seperti dipaksakan. Padahal di dalam Desain Induk Pendidikan

Karakter Kemendiknas diungkapkan prinsip-prinsip pengembangan pendidikan karakter, yakni (1)

berkelanjutan, (2) melalui semua mata pelajaran, (3) nilai tidak diajarkan tetapi melalui proses

belajar, dan (4) dilakukan secara aktif dan menyenangkan. Dari 46 mahasiswa(98%) , hanya terdapat

satu mahasiswa (2%) yang tidak setuju dengan digunakannya istilah-istilah konservasi dan

pendidikana karakter dalam mata kuliah Morphosyntaxe. Sebagaian besar setuju (45%) dengan

alasan bahwa mereka pada waktu yang sama mempelajari dua hal, yaitu teori tentangMorphosintaxe

dan juga mendapatkan pengetahuan mengenai konservasi dan pendidikan karakter.

(5) 5 pejabat (71%) menyarankan agar pendidikan karakter hanya diintegrasikan pada pokok bahasan

tertentu yang sesuai dengan materi yang sedang dibicarakan. Satu pejabat (24%) menghendaki untuk

diintegrasikan di semua pokok bahasan. Seorang dosen (24%) berpendapat bahwa lebih baik dosen

yang mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari.

Terdapat 22 mahasiswa (48%) yang menyarankan agar integrasi pendidikan karakter ke

dalam mata kuliah Morphosyntaxe hanya pada pokok bahasa tertentu saja, dengan alasan : (a)

pembelajaran akan lebih terarah dan terfokus pada tujuan dengan adanya nilai-nilai konservasi dan

pendidikan karakter di dalam materi, (b) akan lebih efektif apabila diintegrasikan pada pokok bahasan

tertentu, (c) agar mahasiswa tidak bosan, (d) belum tentu sesuai jika diintegrasikan pada semua

pokok bahasan. 24 mahasiswa (52%) menyarankan untuk diintegrasikan di semua pokok bahasan.

(6) Terdapat 30% pejabat yang menghendaki pendidikan karakter diintegrasikan di bagian tugas

saja, sehingga penjelasan secara teoritis tentang Morphosyntaxe bisa fokus. 2 pejabat menghendaki

di materi utama. 1 pejabat menghendaki di bagian materi dan dipertajam di tugas. 1 pejabat tidak

menghendaki kedua-duanya, deangan alasan pendidikan karakter bukanlah materi tetapi merupakan

gaya hidup.

Terdapat 20 mahasiswa (43%) yang menghendaki bahwa integrasi pendidikan karakter ada di

bagian tugas saja, dengan alasan bahwa (a) pendidikan karakter lebih mengacu ke pemahaman diri,

(b) dikhawatirkan akan mengganggu materi utama, (c) melatih mahasiswa untuk menganalisis

sendiri, (d) untuk memperkaya kosakata, (e) agar materi tidak tertinggal, (f) agar pokok bahasan

utama tidak terasingkan. 19 mahasiswa (41%) menghendaki agar integrasi berada di materi utama,

dengan alasan bahwa (a) memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami pendidikan karakter,

sehingga perlu diperkenalkan di materi utama, (b) dapat memahami konsep Morphosyntaxe dan

pendidikan karakter dalam waktu yang sama. 7 mahasiswa (15%) menghendaki diintegrasikan di

materi utama, dan tugas.

(7) Terdapat 4 pejabat yang menghendaki materi pendidikan karakter perlu diterjemahkan ke dalam

bahasa Prancis. 3 pejabat menyatakan tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis.
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Hanya terdapat 1 mahasiswa yang menyatakan tidak perlu diterjemahan dalam bahasa

Prancis, menurutnya konsep dalam bahasa Indonesia lebih baik. 3 mahasiswa menyatakan kadang

perlu kadang tidak, bergantung pada konteknya. 2 mahasiswa menyatakan perlu diterjemahkan

karena (a) akan membantu memperkaya bahasa Prancis, (b) agar lebih mudah memahami istilah

pendidikan karakter dalam bahasa Prancis, (c) mudah mengimplikasikannya dalam bahasa Prancis.

(8) Terdapat 4 pejabat yang menyatakan tidak perlu semua nilai konservasi diintegrasikan dalam

bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe. Yang perlu hanya nilai cerdas dan unggul saja supaya dapat

melanjutkan hidup ini. 3 pejabat menyatakan semua nilai karakter perlu diintegrasikan.

Terdapat 42 mahasiswa yang setuju semua nilai konservasi diintegrasikan. 4 mahasiswa

menyatakan tidak setuju. Hanya nilai-nilai yang penting dan berhubungan yang perlu dintegrasikan ke

dalam mata kuliahMorphosyntaxe.

(9) Terdapat 2 pejabat yang tidak setuju apabila semua nilai karakter diintegrasikan di dalam bahan

ajar. Hanya nilai jujur, peduli, toleran, demokratis, cerdas, dan tangguh yang paling relevan. 5 Pejabat

menyatakan setuju agar para mahasiswa menjadi pribadi yang religious, jujur, peduli, toleran,

demokratis, santun, cerdas, dan tangguh.

Semua mahasiswa (100%) menyatakan perlu bahwa semua nilai-nilai pendidikan karakter

diintegrasikan. Namun 1 orang khawatir, materi pokok tidak diajarkan secara tuntas. Responden ini

mengira bahwa pendidikan karakter adalah suatu materi yang khusus, terpisah, sehingga ketika

diajarkan di mata kuliah Morphosyntaxe akan memerlukan waktu sendiri, dan menyingkirkan materi

utama. Padahal tidak seperti itu.

(10) Terdapat 4 mahasiswa (9%) yang menghendaki tugas dilaksanakan secara kelompok, setelah

lebih baik pemahamannya,ditambah dengan tugas indivu. Dengan demikian semua mahasiswa akan

berpartisipasi aktif dalam tugas kelompok, dan akan lebih dipahami dalam mengerjakan tugas

individu. 16 mahasiswa (34%) menghendaki tugas mandiri agar mahasiswa menguasi materi dengan

sungguh-sungguh, kreatif dan mandiri, memperkecil kesamaan dalam hasil analisis. 26 mahasiswa

(56%) menghendaki tugas kelompok, agar mahasiswa bisa mendiskusikan materi, belajar bekerja

sama, memperkuat ppersaudaraan, dapat saling bertukar pendapat, belajar membagi tugas, dan bisa

bekerja lebih maksimal.

(11) Pendapat para pejabat akan manfaat bahan ajar:

1. Membentuk peserta didik yang tangguh, tahan banting, cerdas, dan tidak rapuh

kepribadiannya.

2. Menambah bahan ajar yang sudah ada, mengejawantahkan nilai-nilai karakter dan konservasi

kepada mahasiswa, dan memberikan pengetahuan kepada pembaca.

3. Manfaat utama adalah pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Jika pendidikan nilai dan

konservasi maka mahasiswa belajar untuk menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungannya.

Melatih mahasiswa untuk mempergunakan bahasa yang santun. Penggunaan tutur kata yang

baik, cermin karakter yang baik pula.

(12) Pendapat para mahasiswa akan manfaat bahan ajar:

1. Mata kuliah Morphosyntaxe sangat bermanfaat dan juga berpengaruh terhadap karakter diri

terutama untuk mahasiswa. Karena dengan mata kuliah tersebut mahasiswa secara tidak

langsung akan terbentuk kepribadian yang berkarakter konservasi yang sesuai dengan basis

mata kuliah ini.

2. Manfaatnya kita bisa lebih mengetahui arti dari nilai-nilai karakter dan

konservasi dan bisa membuat pribadi mahasiswa menjadi lebih baik.

3. Manfaatnya untuk menjadikan mahasiswa yang berjiwa konservatif serta

kompeten dalam menjadi penuntun suatu saat nanti.
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4. Mengetahui banyak istilah konservasi dalam bahasa Prancis dan mengetahui

pula struktur kalimatnya.

5. Mahasiswa tidak hanya mengetahui saja pendidikan karakter namun bisa

Mengamalkannya.

6. Tidak analisis saja, namun menjadi aksi nyata di setiap kuliah.

7. Tahu jenis pendidikan karakter dan lancar dalam pembentukan kalimat.

8. Ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan dan bahasa yang dipelajari.

9. Manfaatnya untuk menjadikan mahasiswa yang berjiwa konservatif serta

kompeten dalam menjadi penuntun suatu saat nanti.

10. Mengetahui banyak istilah konservasi dalam bahasa Prancis dan mengetahui

pula struktur kalimatnya.

11. Membentuk kepribadian berbasis nilai-nilai karakter serta konservasi.

TAHAP PENGEMBANGAN

Dari luaran Tahap Eksplorasi di atas, berupa hasil analisis kebutuhan pejabat Jurusan Bahasa

dan Sastra Asing serta mahasiswa Program Studi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis,

dibuatlah draft bahan ajar mata kuliah Morphosyntaxe yang materi linguistiknya secara teoritis

mengacu pada buku Introduction à la Linguistique Contemporaine, karya dari Jacques Moeschler dan

Antoine Auchlin, diterbitkan oleh Armand Colin Paris, Prancis, pada tahun 2009.

Bahan ajar dibuat dalam lima Bab. Pada Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan deskripsi

dari mata kuliah ini serta penataan bahan ajar di setiap unit. Isi materi dari bahan ajar terdapat pada

Bab II sampai dengan Bab V. Setiap Bab membahas 1 s.d 2 unsur-unsur yang terdapat di dalam

materi Morphosyntaxe, yaitu Bab II berisi Morfem, Kata. Bab III berisi Pembentukan Kata. Bab IV

berisi Fungsi Gramatikal dan Peran Semantik, Bab V berisi Satuan Grammatikal dan Analisis

Konstituen.

Sebagaimana hasil penelitian di atas, maka secara garis besar materi konservasi dan

pendidikan karakter diintegrasikan di semua materi yang terdapat dalam bahan ajar. Semua nilai

konservasi yang merupakan visi UNNES yang terdiri atas Sehat, Unggul, dan Sejahtera diintegrasikan,

demikian juga 8 pilar nilai karakter yang dikembangkan oleh UNNES yang terdiri atas Religius, Jujur,

Santun, Toleran, Demokratis, Cerdas, Tangguh, dan Peduli juga diintegrasikan di dalam bahan ajar.

TAHAP UJI TERBATAS

Draft bahan ajar diujicobakan pada semester gasal tahun akademik 2012/2013. Materi

diajarkan per Bab. Pada Bab I diajarkan satuan linguistik morfem, dan kata. Pada pokok bahasan

keambiguan kata, peneliti kesulitan untuk langsung menggunakan contoh istilah-istilah dalam nilai

karakter, karena istilah-istilah yang ada tidak bisa digunakan untuk memaparkan secara tuntas

mengenai acuan dari kata kata, yang bisa merupakan (a) mot type atau mot occurrence, (b) mot

phonologique atau orthographique, (c) mot grammatical, (d) lexeme. Untuk dapat menjelaskan

ketiga tipe kata-kata di atas, diperlukan kelas kata verba. Padahal istilah-istilah di dalam konservasi

dan pendidikan karakter berkelas kata nomina, dan adjektif. Untuk mengubah istilah-istilah tersebut

ke dalam kelas kata yang lain, mahasiswa belum sampai pada tingkat tersebut. Demikian juga dengan

pokok bahasan jenis-jenis morfem. Akhirnya, integrasi nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter

dilaksanakan pada akhir kegiatan, yaitu pada tugas.

Berdasarkan pengalaman di atas, maka pada penyampaian materi Bab II, yaitu tentang

pembentukan kata, contoh-contoh yang digunakan di dalam menganalisis kata, ataupun membentuk

kata, menggunakan materi yang terdapat di dalam buku Introduction à la Linguistique

Contemporaine. Setelah dibahas secara tuntas, mahasiswa diminta untuk mengembangkan istilah-
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istilah yang terdapat di dalam nilai konservasi dan pendidikan karakter sesuai dengan teori yang baru

saja mereka dapatkan. Dengan tujuan agar nilai konservasi dan pendidikan karakter diingat dengan

jelas oleh mahasiswa, maka diagram konservasi dan pendidikan karakter disertakan pada bagian

tugas. Mahasiswa diminta untuk mencari di dalam kamus semua kata-kata yang berasal dari nilai-nilai

konservasi dan pendidikan karakter, misalnya nilai religieux yang merupakan adjektif, mempunyai

keluarga kata réligion ‘agama’ (nomina), religieuse ‘berhubungan dengan agama (adjektif), religiosité

‘rasa keagamaan’ (nomina), religieusement ‘dengan penuh hormat dan perhatian’ (adverba).

Selanjutnya mahasiswa diminta untuk mencari kelas kata yang lain dari kata-kata yang termasuk

dalam nilai-nilai karakter dan konservasi.

Hal yang sama dilakukan untuk Bab IV, yaitu Fungsi Gramatikal dan Peran Semantik.

Sebenarnya peneliti dapat mengintegrasikan langsung nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter,

tetapi untuk menghindari kebosanan pada mahasiswa, maka pada awal-awal pembahasan,

digunakan contoh-contoh kalimat yang terdapat di dalam buku Introduction à la Linguistique

Contemporaine, yang lebih sederhana, yaitu serangkaian kalimat:

(a) Pierre est gentil.

(b) Ce clown est ridicule.

(c) Pleurer est ridicule.

(d) Que tu croies ces rumeurs est ridicule.

Setelah mahasiswa memahami konsepnya, maka mereka diberi tugas untuk membuat kalimat yang

menggunakan konstruksi/struktur yang baru saja dipelajari, dengan menggunakan istilah-istilah di

dalam diagram. Untuk memudahkan, di dalam bahan ajar diberi contoh kalimat-kalimat yang

megandung nilai-nilai di atas

(a) Nadine est très inteligente ‘Nadine sangat cerdas’

(b) Les Indonésiens sont très tolérants ‘ Orang Indonésia sangat toleran’

(c) Etre honnête est important dans la vie ‘ Bersifat jujur itu penting dalam hidup’.

Pada tahapan selanjutnya, mahasiswa diminta membuat kalimat yang mengandung nilai

konservasi dan karakter dengan peran semantik yang berbeda. Pada latihan ini, mereka tidak diberi

contoh.

Pada Bab V, peneliti meminta para mahasiswa untuk menganalisis kalimat-kalimat yang

mereka hasilkan sebelumnya menurut constituants immediatnya. Pada kesempatan ini, terdapat

seorang mahasiswa yang bertanya, apakah diperboleh membuat kalimat bebas, peneliti

mengijinkan, tetapi peneliti tetap meminta mahasiswa ini untuk mencoba membuat kalimat yang

mengandung nilai-nilai konservasi dan karakter.

Validasi Pakar

Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Bahan Ajar Mata Kuliah Morphosintaxe Berbasis

Nilai-nilai Karakter dan Konservasi untuk Mahasiswa Program Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa

Prancis FBS UNNES divalidasi oleh pakar bahan ajar/buku ajar pendidikan bahasa dari UNS, Prof. Dr.

Joko Nurkamto, M.Pd pada Oktober 2012.
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SIMPULAN

Hasil penelitian dalam Tahap Eksplorasi mengungkapkan bahwa mahasiswa Program Studi

Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis memerlukan bahan ajar untuk mata kuliah

Morphosyntaxe Berbasis Berbasis Nilai-nilai Karakter dan Konservasi.

Unsur-unsur yang dibutuhkan di dalam bahan ajar secara garis besar dibagi dua, yaitu unsur

teoritis mengenai Morphosyntaxe, dan nilai-nilai konservasi dan pendidikan karakter. Materi

Morphosyntaxe mengacu pada buku Introduction à la Linguistique Contemporaine, karya dari

Jacques Moeschler dan Antoine Auchlin, yang diterbitkan oleh Armand Colin Paris, Prancis, pada

tahun 2009, yang terdiri atas : (1) Morfem, Kata, (2) Pembentukan Kata, (3) Fungsi Gramatikal dan

Peran Semantik, (4) Satuan Grammatikal dan Analisis Konstituen. Materi nilai-nilai konservasi dan

pendidikan mengacu pada materi yang dikembangkan oleh UNNES yang terdapat di dalam buku Tijan

dan Handoyo (2010: 12), yakni Conservation : (1) Sain, (2)Meilleur, (3) Prospère, yang dirinci menjadi

nilai konservasi (1) Religieux, (2) Honnête, (3) Poli, (4) Tolérant, (5) Démocratique, (6) Intelligent, (7)

Fort, (8) Soin.

Bahan ajar untuk mata kuliah Morphosyntaxe Berbasis Berbasis Nilai-nilai Karakter dan

Konservasi untuk Mahasiswa Program Studi Sastra Prancis dan Pendidikan Bahasa Prancis FBS

UNNES bermanfaat untuk dua tujuan, yakni mahasiswa menguasi konsep-konsep Morphosyntaxe,

serta mendapatkan pengetahuan mengenai nilai-nilai konservasi dan karakter.
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