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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 Buku pelajaran memainkan peran penting dalam mengajar. Khusus dalam pengajaran 

bahasa Inggris, buku pelajaran mengambil peran khusus, karena buku tersebut menjadi peluang 

yang paling mudah tersedia bagi siswa untuk berlatih dan berfungsi dalam bahasa target. Ini 

menjadi komponen kunci dalam sebagian besar program bahasa berfungsi sebagai dasar bagi 

banyak input bahasa yang diterima peserta didik dan praktik bahasa yang terjadi di kelas 

(Richard, 2001). Menurut Sheldon (1988, dalam McGrath 2002), buku pelajaran sangat 

diperlukan dalam konteks ELT karena sulit bagi guru sendiri untuk membuat bahan ajar mereka 

sendiri. Dengan demikian, buku pelajaran sebagai alat vital dan tak terhindarkan untuk mata 

kuliah dan tujuan pengajaran mereka. 

 Di Indonesia, menggunakan buku pelajaran adalah suatu keharusan bagi setiap 

sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan dalam peraturan 

Menteri Pendidikan no. 11 tahun 2005 Pasal 8 bahwa guru dapat menyarankan siswa untuk 

memiliki buku teks. Ini berarti bahwa pemerintah secara jelas menyerukan agar setiap 

pembelajar memiliki buku teks untuk mencapai proses pembelajaran. Dengan kata lain, buku 

pelajaran dianggap sebagai komponen utama dari kurikulum di Indonesia. Departemen 

Pendidikan Nasional mengembangkan konten, metode, dan prosedur untuk pengajaran dan 

pembelajaran di kelas. 

 Lebih lanjut, Chou (2010) menambahkan bahwa keuntungan menggunakan buku 

pelajaran adalah memiliki bahan yang terorganisir dengan baik sesuai dengan topik dan genre 

untuk empat bidang keterampilan, guru yang menerapkan buku pelajaran mungkin merasa 

lebih mudah untuk mengajar karena sebagian besar persiapan pengajaran (misalnya jenis 

kegiatan, audio, tes prestasi) sudah ada. Ini akan membantu guru yang tidak berpengalaman 

yang baru memulai mengajar. 

 Selain itu, bidang pengajaran bahasa telah menghadapi perubahan yang sangat krusial 

yang memiliki pengaruh besar pada metode dan pendekatan. Setiap tahun buku pelajaran yang 

berbeda dipilih untuk membuat mata kuliah lebih efektif dalam hal strategi pembelajaran. 

Menurut Beare (2011), memilih buku pelajaran yang tepat adalah salah satu tugas penting yang 

harus dilakukan oleh guru. Ini berarti bahwa pilihan buku teks yang salah kemungkinan akan 

berdampak negatif pada pengajaran dan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan 



2 
 

Cunningsworth (1995) bahwa kualitas buku teks mungkin sangat penting sehingga dapat 

menentukan keberhasilan atau kegagalan mata kuliah ELT (Pengajaran Bahasa Inggris). 

 Namun, Tomlinson (2008) menambahkan bahwa banyak buku pelajaran yang pada 

kenyataannya mengarah pada kegagalan pelajar dalam memperoleh bahasa dan dalam kasus 

terburuk, mengandung kelemahan pedagogis yang serius dan kekurangan praktis, alih-alih 

berkontribusi positif terhadap perkembangan siswa dalam penguasaan bahasa Inggris. Ini 

menunjukkan bahwa buku-buku teks tersebut harus dievaluasi dan direvisi dari waktu ke waktu 

agar sesuai dengan kurikulum terbaru dan untuk meningkatkan kualitasnya dalam hal desain, 

konten, bahasa, ilustrasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, guru harus memiliki keterampilan 

mempertimbangkan kesesuaian tingkat bahasa, konten / topik, kegiatan dan urutan logis dari 

buku pelajaran (Bertin, 2011). 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memilih buku pelajaran yang 

tepat adalah salah satu tugas yang paling menantang bagi para guru. Karena melibatkan 

pencocokan materi dengan konteks di mana ia akan diajarkan. Dengan kata lain, mengevaluasi 

buku pelajaran membutuhkan pemikiran kritis. Seperti yang dikemukakan oleh Beyer (1985) 

bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan 

memanfaatkan informasi secara efektif dan tepat. Lebih lanjut, Glaser in Fisher (2001: 3) 

mengidentifikasi kemampuan yang mendasari pemikiran kritis adalah mengenali masalah, 

menemukan cara yang bisa diterapkan untuk memenuhi masalah tersebut, mengumpulkan 

informasi yang terkait, mengenali asumsi yang tidak dinyatakan, memahami dan menggunakan 

bahasa dengan akurasi, kejelasan dan diskriminasi, menafsirkan data, menilai bukti dan 

mengevaluasi pernyataan, mengenali keberadaan hubungan logis, menarik kesimpulan dan 

generalisasi, menguji generalisasi dan kesimpulan di mana seseorang datang, merekonstruksi 

pola kepercayaan seseorang, dan memberikan penilaian yang akurat tentang hal-hal dan 

kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari . 

 Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan evaluasi buku teks EFL untuk 

memastikan buku teks ELT dapat secara efektif mencapai tujuan pengajaran. Davies (2002) 

mendefinisikan bahwa evaluasi mengukur kekuatan dan kelemahan. Ini berarti bahwa evaluasi 

buku pelajaran adalah kegiatan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan buku 

pelajaran. Di Indonesia, adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa buku teks 

bahasa Inggris yang diterbitkan memenuhi standar dan kriteria buku teks yang baik dan 

beberapa yang lain tidak. Buku teks bahasa Inggris yang baik biasanya tidak hanya menarik 

secara visual dan disajikan dengan menarik, tetapi juga memenuhi kriteria buku teks bahasa 

Inggris yang baik ditentukan oleh kurikulum. Dengan demikian, evaluasi buku pelajaran dapat 
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dilakukan melalui daftar evaluasi dari ahli di lapangan. Ada banyak ahli yang menyediakan 

daftar periksa untuk membantu mengevaluasi buku ini. 

 Sejalan dengan pentingnya buku pelajaran, di IKIP Siliwangi, mahasiswa semester 

empat diharuskan mengikuti mata kuliah evaluasi buku pelajaran. Kemampuan untuk berpikir 

kritis adalah hasil yang umumnya diharapkan lulusan dari pendidikan tinggi. Hal ini sejalan 

dengan silabus mata kuliah ini untuk memberikan para siswa dengan pengetahuan, 

keterampilan dan prinsip-prinsip dasar mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, 

pada akhir mata kuliah siswa diminta untuk berlatih mengevaluasi buku pelajaran bahasa 

Inggris. Dengan demikian, para siswa diharapkan dapat mengevaluasi buku pelajaran bahasa 

Inggris. Sebagai calon guru, mereka harus dapat memilih bahan yang baik yang relevan dengan 

kurikulum 2013. Oleh karena itu, dalam mata pelajaran ini siswa perlu dilatih untuk 

mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris. 

 Namun, untuk mencapai tujuan mata kuliah, dosen menghadapi tantangan dalam 

merancang pendekatan pedagogis yang inovatif untuk mempromosikan pemikiran kritis siswa. 

Menurut Molitor dan George (1976), berpikir kritis memiliki tiga keterampilan yaitu 

keterampilan untuk mengumpulkan dan memilih informasi yang sesuai, keterampilan untuk 

menganalisis data dan merancang hipotesis, dan keterampilan untuk memecahkan masalah. 

Lebih jauh, pemikir kritis yang baik atau efektif adalah kemampuan untuk; (i) membedakan 

antara fakta yang dapat diverifikasi dan klaim nilai; (ii) membedakan yang relevan dari 

informasi, klaim, dan alasan yang tidak relevan; (iii) menentukan akurasi faktual suatu 

pernyataan; (iv) menentukan kredibilitas sumber; (v) mengidentifikasi klaim atau argumen 

yang ambigu; (vi) mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan; (vii) mendeteksi bias; (viii) 

mengidentifikasi inkonsistensi logis dalam garis penalaran; (ix) mengenali ketidakkonsistenan 

logis dalam garis penalaran; dan (x) menentukan kekuatan argumen atau klaim (Beyer, 1987). 

Untuk mendorong siswa berpikir kritis, seseorang harus menggunakan terutama komponen-

komponen ini; keterampilan berpikir kritis inti (Facione, 2006) yaitu; 

1. Untuk membuat kesimpulan - untuk mengidentifikasi dan mengamankan elemen yang 

diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal; untuk membentuk dugaan dan 

hipotesis; untuk mempertimbangkan informasi yang relevan dan untuk menyimpulkan 

konsekuensi yang mengalir dari data, pernyataan, prinsip, bukti, penilaian, 

kepercayaan, pendapat, konsep, deskripsi, pertanyaan, atau bentuk representasi lainnya; 

2. Untuk menyelidiki asumsi - semua alasan harus dimulai di suatu tempat yaitu beberapa 

hal harus diterima begitu saja. Setiap "cacat" dalam asumsi atau anggapan yang 

dengannya penalaran dimulai merupakan sumber masalah yang mungkin dalam 
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penalaran siswa. Menilai keterampilan penalaran melibatkan menilai kemampuan 

mereka untuk mengenali dan mengartikulasikan asumsi mereka, sekali lagi sesuai 

dengan standar yang relevan. Asumsi siswa dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak 

jelas; asumsi-asumsi tersebut dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan, penting 

atau tidak relevan, konsisten atau kontradiktif); 

3. Untuk membuat deduksi (logis / penalaran) - dua metode penalaran adalah deduktif 

(fakta, kepastian, silogisme, validitas, kebenaran argumen dan kesimpulan yang masuk 

akal) dan induktif (beragam fakta, probabilitas, generalisasi, hipotesis, kekuatan 

analogi induktif); 

4. Untuk membuat interpretasi - memahami dan mengekspresikan makna atau signifikansi 

dari berbagai pengalaman, situasi, data, peristiwa, penilaian, konvensi, kepercayaan, 

aturan, prosedur, atau kriteria; dan 

5. Untuk membuat penilaian (evaluasi) - menilai kredibilitas pernyataan atau representasi 

lain yang merupakan akun atau deskripsi persepsi, pengalaman, situasi, penilaian, 

kepercayaan, atau pendapat seseorang; dan untuk menilai kekuatan logis dari hubungan 

inferensial aktual atau yang dimaksudkan antara pernyataan, deskripsi, pertanyaan, atau 

bentuk representasi lainnya. 

  

 Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk berpikir kritis. Neo dan Neo 

(2009: 254) berpendapat bahwa PBL telah meningkatkan minat siswa, kemampuan berpikir 

kritis, keterampilan presentasi, keterampilan komunikatif dan kemampuan untuk bekerja dalam 

tim. Menurut Fragoulis (2009), pembelajaran berbasis proyek mengharuskan siswa untuk 

memecahkan masalah menggunakan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Krauss dan Boss (2013) bahwa melalui pembelajaran berbasis proyek dapat 

menyebabkan siswa terlibat dalam pemikiran kritis untuk membangun makna mereka sendiri 

dengan menerapkan apa yang mereka pelajari. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Project Based Learning 

 Pembelajaran berbasis proyek didasarkan pada teori pembelajaran konstruktivis, 

yang menemukan bahwa belajar lebih dalam dan lebih bermakna ketika siswa terlibat dalam 

membangun pengetahuan mereka sendiri. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL) 

sebagai pendekatan pengajaran sistematis yang melibatkan siswa dalam belajar pengetahuan 

dan keterampilan melalui proses penyelidikan yang diperpanjang yang terstruktur di sekitar 

pertanyaan yang kompleks dan otentik serta produk dan tugas yang dirancang dengan cermat 

(Markham, 2003). 

 Menurut Solomon (2003), ada beberapa fitur dalam melakukan pendekatan PBL, 

yaitu: (1) berisi kegiatan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa, (2) mengintegrasikan siswa 

dengan masalah kehidupan nyata, (3) memberikan pertanyaan dan tugas yang menantang , (4) 

memberikan umpan balik dari teman sebaya dan guru, (5) menggunakan berbagai 

keterampilan, (6) menilai kinerja siswa dari awal hingga akhir proyek. Pentingnya umpan balik 

diklaim oleh Taylor (1991) bahwa untuk mencapai peningkatan yang signifikan siswa juga 

memerlukan umpan balik pada pekerjaan menulis mereka. 

 Dalam pembelajaran berbasis proyek, peran guru tradisional dapat ditantang ketika 

siswa membuat pilihan tentang bagaimana mendekati suatu masalah, menyajikan temuan atau 

mengidentifikasi seperti apa pertanyaan atau pertanyaan yang akan menjadi pendorongnya 

(Bender, 2012). Ini sejalan dengan pernyataan Moursund (1999) bahwa dalam pembelajaran 

berbasis proyek, peran guru bergerak dari pengantar konten ke pemandu konten, dari dosen 

menjadi fasilitator. Oleh karena itu, Krajcik et al., (1994) mengemukakan bahwa ada lima fitur 

PBL yang membantu mengkomunikasikan kompleksitas inovasi dalam hal yang akrab bagi 

guru. Ini adalah pertanyaan yang mendorong, penyelidikan, artefak, kolaborasi dan alat 

teknologi. 

 Menurut Essien (2018) ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

penyajian. Selanjutnya, Simpson (2011) menambahkan bahwa dalam pembelajaran berbasis 

proyek, siswa didorong untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mempresentasikan tugas. 

Dalam tahap perencanaan, ada beberapa kegiatan untuk membantu siswa membuat proyek 

yang otentik, menarik dan relevan, para guru harus membimbing siswa melalui urutan langkah 

persiapan seperti yang dinyatakan oleh Miller (2011: 35). 
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 Selain itu, kegiatan dalam tahap implementasi meliputi pembentukan tim, 

mengembangkan gagasan proyek, mengumpulkan data, berbagi peran dalam kelompok, dan 

melaksanakan proyek. Pada tahap ini, siswa bertanggung jawab untuk mengumpulkan 

informasi, menganalisis dan menafsirkan data, dan menyajikannya sebagai hasil pembelajaran 

mereka (Simpson, 2011). Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bertanggung jawab 

untuk pembelajaran mereka sendiri (Savery, 2006). Mereka mendorong pembelajaran mereka 

sendiri melalui penyelidikan, serta bekerja secara kolaboratif untuk membuat proyek yang 

mencerminkan pengetahuan mereka (Bell, 2010). 

Selanjutnya, Stoller (2002) berpendapat bahwa melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa 

perlu memproses informasi dari berbagai sumber. Saat ini siswa dapat dengan mudah 

memperoleh dan berbagi informasi atau cerita mereka kepada orang lain melalui teknologi. 

Reinders and White (2011) menyatakan bahwa teknologi adalah alat yang membantu pelajar 

dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, para guru 

direkomendasikan untuk mengakomodasi teknologi dalam proses belajar mengajar (Suherdi, 

2012) sebagaimana dikutip dalam Apsari dan Satriani (2016). Dalam mengakomodasi 

pembelajaran berbasis teknologi untuk siswa, Brown dan Kegan (1986) berpendapat bahwa 

pembelajaran bahasa dapat dibuat lebih bermakna melalui proyek video. Lebih jauh, Hafner 

dan Miller (2011) mengklaim bahwa tugas proyek video digital nampaknya sangat memotivasi 

siswa sejak komentar siswa tentang proyek video mengungkapkan bahwa tugas tersebut 

memberikan siswa kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran mereka, dan mereka telah 

menemukan proyek video digital sebagai hal yang baru, menyenangkan, menantang, dan 

bermakna. 

 

B. Keuntungan Project Based Learning 

 Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh siswa dan guru dari menerapkan 

pendekatan PBL di kelas. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir mereka yang lebih tinggi karena dalam PBL, siswa 

harus menganalisis dan menginterkrip data yang membuat mereka memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang topik tersebut. Pembelajaran berbasis poject biasanya menghasilkan 

pembangunan kepercayaan diri, harga diri, dan otonomi peserta didik serta meningkatkan 

keterampilan bahasa siswa, pembelajaran konten, dan kemampuan kognitif (Ponpoon, 2011). 

Selain itu, Thomas, Michealson dan Mergendoller (2002) menunjukkan bahwa pembelajaran 

berbasis proyek melibatkan siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui 
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proses penyelidikan yang diperpanjang yang terstruktur di sekitar pertanyaan yang kompleks 

dan otentik serta produk dan tugas yang dirancang dengan cermat. 

 Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka, penelitian ini ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) bagaimana pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan di 

kelas evaluasi buku pedoman? 2) apa kesulitan siswa dalam membuat proyek. 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Project 

based Learning pada mata kuliah Course Book Evaluation dan untuk mengidentifikasi 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan proyek selama penerapan project based learning.  

 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam 

penelitian ini, seperti : 

1. Bagi mahasiswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih mahasiswa untuk belajar secara aktif dan 

dapat memecahkan masalah yang diberikan dengan mengaitkan ide atau pengetahuan baru ke 

dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dan juga melatih mahasiswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

2. Bagi dosen 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada dosen tentang model 

pembelajaran yang baru yaitu project based learning sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran Project based learning diharapkan dapat 

digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi  mahasiswa prodi Bahasa Inggris 

melalui model pembelajaran Project Based Learning. 

3. Bagi Kampus 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan model 

pembelajaran di prodi Bahasa inggris sehingga dapat meningkatan kualitas tenaga pengajar 

atau dosen maupun mahasiswa.  
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 BAB 4  

METODE PENELITIAN 

 

A. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan implementasi Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam pengajaran buku pelajaran Evaluasi dijelaskan di bawah ini. 

1. Tahapan perencanaan 

a. Introduction tentang Project Based Learning  

b.  Membahas materi tentang evaluasi Buku Ajar  

c. Merancang jadwal untuk pembuatan proyek 

2. Tahapan implementasi 

a. Membentuk kelompok 

b.  Mengembangkan proyek 

c. memberikan umpan balik terhadap hasil proyek mahasiswa 

3. Tahapan Presentasi 

a. Mempresentasikan proyek siswa 

b. Menilai proyek siswa 

 

Berikut adalah rangkaian waktu dan kegiatan yang dilakukan selama empat bulan 

terhitung dari tanggal 4 Maret – 30 Juni 2019:  

NO  TANGGAL RINCIAN KEGIATAN 

1 18 Februari 2019 Rapat Persiapan 

2 25 Februari 2019 
Rapat pembuatan Instrumen Penelitian 

 

3 4 Maret 2019 Introduction of Project Baseed Learning 

4 11 Maret - 8 April 2019  Diskusi Materi  

5 15 April 2019 
Membagi kelompok dan menyusun jadwal pelaksanaan 

Project based Learning 

6 22 April- 6 Mei 2019 Pembuatan project 

7 13 Mei- 20 Mei 2019 Pemberian Feedback 

8 27 Mei 2019 Presentasi Project dan penilaian proyek mahasiswa 
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NO  TANGGAL RINCIAN KEGIATAN 

9 28 Mei 2019 Pendistribusian Angket 

10 29 Mei 2019 Interview 

11 30 Mei 2019 Rapat Pembahasan Data Penelitian 

12 1-14 Juni 2019 Menganalisis Data Penilitian 

13 15 Juni- 28 Juni 2019 Pembuatan Artikel 

14 29 Juni 2019 Rapat Penyempurnaan Artikel 

15 30 Juni 2019 Submit Jurnal JEFL dan JEE 

16 1 Juli- 9 Juli 2019 Pembuatan Laporan Kemajuan 

 

B. Lokasi dan Sample 

Penelitian ini dilaksanakan di IKIP Siliwangi dengan responden penelitian nya adalah 

mahasiswa semester 4 program Studi Bahasa Inggris. Mahasiswa kelas A3 yang sedang 

mengambil mata kuliah Course Book Evaluation di pilih sebagai sample penelitian ini. Adapun  

Struktur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan Penelitian ini terdiri atas Tim Pelaksana (tiga 

orang dosen) dan dibantu oleh dua orang Mahasiswa  sebagai berikut:  

Struktur Tim Pelaksana 

Ketua Peneliti Yanuarti Apsari, M.Pd 

Anggota Peneliti 1 Ida Lisdawati, S.Pd, M.Hum 

Anggota Peneliti 2 Euis Rina Mulyani, M.Pd 

Mahasiswa 1 Rizal Saeful Ulum 

Mahasiswa 2 Annisa Setyawati 

 

C. Metode Penelitian 

 Relevan dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif yang dianggap tepat untuk mendapatkan informasi terkait dengan penerapan teknik, 

media, pendekatan, dan metode tersebut (Nunan, 1992). Desain penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan implementasi pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam evaluasi 

pengajaran buku pelajaran, dan menemukan kesulitan siswa selama implementasi pendekatan 

Pembelajaran Berbasis Proyek. 
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D. Instrument 

 Dalam mendapatkan data, para peneliti menggunakan beberapa instrumen seperti 

observasi, tugas akhir produk dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan 

deskripsi konteks di mana proses belajar mengajar terjadi. Kemudian, wawancara digunakan 

untuk mendapatkan data tentang apa yang siswa katakan tentang pengalaman mereka dalam 

mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris melalui pembelajaran berbasis proyek dan 

hambatan mereka dalam menyelesaikan proyek. Akhirnya, proyek siswa digunakan untuk 

mendukung sumber data utama dalam menjawab pertanyaan penelitian. 

 

E. Proses Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Data Penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan hasil proyek 

mahasiswa 

1. Observasi 

 Dalam penelitian kualitatif, salah satu sumber data primer adalah observasi 

(Silverman, 2005). Pengamatan kelas dilakukan selama dua belas sesi di mana peneliti 

bertindak sebagai teacher seorang guru sebagai peneliti dan mengambil bagian dalam 

pengaturan yang sedang diamati (Fraenkel dan Wallen, 1993: 390-391). Itu bertujuan 

mengamati dan memahami lingkungan alami yang dijalani oleh para peserta tanpa mengubah 

atau memanipulasi (Gay et al., 2009). 

 Pengamatan kelas secara khusus bertujuan untuk mengeksplorasi tiga fenomena: 

untuk mengeksplorasi apa yang siswa lakukan dalam tahap perencanaan proyek, untuk 

mengeksplorasi apa yang siswa lakukan dalam melaksanakan proyek, dan untuk 

mengeksplorasi apa yang siswa lakukan dalam meninjau dan memantau tahap pemantauan 

proyek. proyek. 

 

2. Wawancara 

 Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik atau data yang sangat 

berguna tentang perasaan atau pendapat siswa yang tidak dapat diakses melalui observasi 

(Merriam, 1998) sebagaimana dikutip dalam Apsari (2018). Wawancara ini diberikan setelah 

proses belajar mengajar; itu terdiri dari 11 pertanyaan. Bentuk wawancara dibagi menjadi 3 

bagian sebagai berikut: 

a. Pertanyaan tentang pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek dan respons siswa 

terhadapnya. 
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b. Pertanyaan tentang proses belajar mengajar di kelas dan tanggapan siswa tentang hal 

itu. 

c. Pertanyaan kesulitan siswa selama menyelesaikan proyek 

 Data dari wawancara siswa dianalisis secara kualitatif dan pertanyaan wawancara 

dimasukkan ke dalam kategori berdasarkan tema sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

3. Proyek mahasiswa 

 Dalam studi ini, tugas akhir siswa dianalisis. Dalam penelitian ini, tugas akhir adalah 

video dari hasil evaluasi buku teks bahasa Inggris. proyek siswa digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas. Sebagai Nunan (1999) 

berpendapat bahwa ini dilakukan karena pada umumnya, karya siswa portofolio memberikan 

contoh nyata dari prestasi pelajar. 

 Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan berdasarkan pada 

topik relevansi pertanyaan penelitian. Kemudian, mereka dikategorikan ke dalam tiga tema 

sentral utama, yaitu Implementasi pembelajaran berbasis proyek dan kesulitan siswa dalam 

melakukan pembelajaran berbasis proyek 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Hasil 

 Berdasarkan data dari pengamatan, implementasi pembelajaran berbasis proyek 

dalam pengajaran buku pedoman evaluasi dibagi menjadi tiga tahap seperti tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan penyajian seperti yang diusulkan oleh Essien (2018). Itu ditetapkan untuk dua 

belas sesi mulai dari Maret hingga Juni 2019 dan durasi untuk setiap pertemuan adalah 90 

menit. 

 

1. Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Evaluasi Coursebook 

 Data dari pengamatan menunjukkan bahwa ada tiga tahap dalam 

mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek di kelas evaluasi buku pelajaran. 

Tahapan akan dijelaskan di bawah ini. 

Sebuah.  

a. Tahap Perencanaan 

 Kegiatan dalam tahap perencanaan terdiri dari pengantar Pembelajaran Berbasis 

Proyek dan mendiskusikan topik-topik materi pengajaran. Penggunaan pembelajaran berbasis 

proyek di kelas dimungkinkan setelah memberikan informasi yang diperlukan untuk proyek. 

Dalam pertemuan pertama, dosen memperkenalkan siswa ke program. Itu dilakukan terutama 

untuk memberikan informasi keseluruhan dan arahan eksplisit mengenai kursus, dan untuk 

memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan kelas. Informasi tersebut mencakup jadwal dan 

lama kursus yang akan memakan waktu 12 pertemuan setidaknya 90 menit untuk setiap sesi. 

Persyaratan lain yang diperlukan untuk penelitian ini, seperti berpartisipasi aktif di kelas, 

memahami materi evaluasi buku pelajaran, menulis makalah setiap minggu, membuat proyek 

atau video dan mempresentasikan proyek. 

 Selain itu, tujuh topik ditawarkan kepada siswa dalam setiap pertemuan. Topiknya 

meliputi kurikulum, silabus dan buku pelajaran, peran buku pelajaran, penggunaan buku 

pelajaran di kelas, kelebihan dan kekurangan menggunakan buku pelajaran, karakteristik buku 

pelajaran yang bagus, model evaluasi untuk buku pelajaran. Selain itu, para siswa dituntut 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap topik. Karena keterlibatan siswa 

dalam penelitian ditekankan bahwa dosen menggunakan berbagai teknik dalam tahap 

perencanaan seperti presentasi guru, teknik tanya jawab dan kuis. 
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 Dalam setiap pertemuan dosen berperan sebagai fasilitator, mahasiswa dibimbing 

untuk memahami topik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Miller (2011: 35) bahwa untuk 

membantu siswa membuat proyek yang otentik, menarik dan relevan, para guru harus 

membimbing siswa melalui urutan langkah persiapan. 

 

b. Tahap Implementasi 

 Tahap implementasi dilakukan untuk delapan pertemuan. Setelah siswa 

mendiskusikan materi dan mendapatkan poin komprehensif tentang teori yang digunakan 

untuk mengevaluasi buku pelajaran, dosen membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

Kemudian, para siswa diminta untuk mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris. Dalam hal 

ini, mereka diberi kesempatan untuk memilih buku teks secara bebas. Selanjutnya, hasil 

evaluasi buku pelajaran bahasa Inggris perlu dibuat dalam bentuk kertas dan video. Dengan 

kata lain, proyek ini adalah pembuatan video dan dilakukan dalam kelompok. 

 Dalam mengevaluasi Buku Bahasa Inggris, ada banyak model evaluasi yang 

diusulkan oleh para ahli. Kemudian, dosen memberikan kebebasan untuk memilih model 

evaluasi. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengevaluasi buku teks bahasa Inggris berdasarkan 

kategori berikut: (1) tujuan dan pendekatan, (2) desain dan organisasi, (3) konten bahasa, (4) 

keterampilan, (5) topik, dan (6) metodologi yang diusulkan oleh (Cunningsworth, 1995). 

Selanjutnya, pada tahap ini siswa diminta untuk menulis makalah secara kolaboratif dalam 

kelompok. Makalah ini membahas hasil mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris. Selama 

observasi kelas, siswa dengan berbagai tingkat keterampilan bekerja bersama untuk membahas 

setiap aspek dari buku pelajaran, mengevaluasi setiap aspek dengan berkaitan dengan teori-

teori. Kemudian, selipkan data untuk menarik kesimpulan tentang kekuatan dan kelemahan 

buku pelajaran. 

 Dalam setiap pertemuan mereka mengembangkan ide, mengumpulkan data, berbagi 

peran dalam kelompok, dan melaksanakan proyek. Para siswa bertanggung jawab untuk 

mengumpulkan informasi, menganalisis dan menafsirkan data, dan menyajikannya sebagai 

hasil pembelajaran mereka (Simpson, 2011). Ini menunjukkan bahwa dalam mengevaluasi 

buku pelajaran bahasa Inggris melalui pembelajaran berbasis proyek menyoroti perlunya 

bekerja dengan baik dalam tim. 

Selain itu, data dari wawancara juga mengungkapkan bahwa dengan menerapkan Project Based 

Learning di kelas Coursebook Evaluation tidak hanya membantu siswa untuk memahami 

materi pelajaran tetapi juga siswa meningkatkan kompetensi bahasa mereka terutama dalam 

membaca dan menulis. Ini relevan dengan pernyataan Becket dan Miller dalam Stoller (2006) 
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bahwa Project Based Learning memberikan peluang bagi integrasi alami keempat 

keterampilan, membaca, menulis, mendengar dan berbicara. 

 Dalam setiap pertemuan, dosen dengan cermat membaca tulisan siswa lalu memberikan 

tanggapan yang sesuai. Dosen menulis komentar di tulisan siswa yang menunjukkan bahwa 

mereka telah membaca. Para siswa sering diminta untuk menguraikan ide-ide yang mereka tuju 

ketika artinya tidak jelas. Kemudian, mereka perlu merevisi tulisan mereka di pertemuan 

berikutnya. Selain itu, dalam pertemuan berikutnya, ketika siswa menulis tinjauan pustaka dan 

metode data menunjukkan peningkatan siswa dalam menulis. Mereka mampu menulis paragraf 

yang bagus. Karena mereka dilatih untuk menganalisis informasi sebelum memilih informasi 

yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam kertas mereka. 

Selanjutnya, tulisan siswa menunjukkan bahwa keterampilan berpikir siswa 

berkembang. Dalam makalah akhir siswa menunjukkan bahwa pemikiran mereka lebih cair, 

fleksibel dan nyata diwakili oleh kemampuan siswa untuk menginterkret data dan mengaitkan 

temuan mereka dengan teori-teori dari para ahli. Ini mungkin karena dampak dari upaya 

mereka untuk menemukan informasi dan ide-ide dalam teks dengan menganalisis, mensintesis, 

kemudian menarik kesimpulan, membentuk interpretasi, dan mengevaluasi apa yang mereka 

baca untuk menemukan kekuatan dan kelemahan buku pelajaran bahasa Inggris. Ini 

menunjukkan bahwa meminta siswa mengevaluasi buku pelajaran juga mengajarkan 

keterampilan berpikir kritis siswa seperti analisis, interpretasi, inferensi, dan sintesis 

pengetahuan. Jadi, menulis membantu siswa mengintegrasikan berbagai sumber informasi dan 

mengatur pemikiran mereka (Dorn dan Soffos, 2005: 47).  

Selain itu, makalah akhir menemukan bahwa kualitas tulisan sebagian besar siswa 

berkembang. Ini mungkin karena pengaruh umpan balik yang mereka terima pada tulisan 

mereka. Ini sejalan dengan pernyataan Ponpoon (2011) bahwa pembelajaran berbasis Poject 

biasanya menghasilkan membangun kepercayaan diri, harga diri, dan otonomi peserta didik 

serta meningkatkan keterampilan bahasa siswa, pembelajaran konten, dan kemampuan 

kognitif. Dengan demikian, untuk mencapai peningkatan yang signifikan siswa juga 

memerlukan umpan balik pada pekerjaan menulis mereka. Dengan demikian, respons dosen 

terhadap tulisan siswa adalah penting karena dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

menulis lebih banyak dan memberi mereka poin-poin lain yang dapat mereka bahas (Taylor, 

1991). 

Setelah siswa selesai menulis makalah evaluasi buku pelajaran, mereka perlu 

mempresentasikan hasil proyek mereka dalam bentuk video. Oleh karena itu, kegiatan terakhir 

dalam tahap implementasi adalah membuat video. Hal ini relevan dengan pernyataan Williams 
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(2017) bahwa implementasi pembelajaran berbasis proyek akan lebih mudah jika 

dikolaborasikan dengan media. 

 

c. Tahapan Presentasi 

 Pada tahapan ini mahasiswa harus mempresentasikan video yang telah mereka buat. 

Dosen meminta setiap kelompok untuk menjelaskan hasil evaluasi buku pelajaran di depan 

kelas. Kemudian, dosen bersama-sama dengan siswa mengevaluasi video. Kegiatan presentasi 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

2. Tantangan Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek di Kelas Evaluasi Buku Ajar 

 Berkenaan dengan tujuan penelitian, penelitian ini juga menemukan beberapa 

tantangan dalam pelaksanaan program pengajaran. Tantangan yang ditemukan dalam 

penelitian ini akan digambarkan di bagian berikut. 

a. Tantangan dalam mencari informasi 

 Data dari wawancara mengungkapkan bahwa beberapa responden mengatakan 

bahwa mereka memiliki kesulitan berurusan dengan mencari informasi dan teori untuk 

menyelesaikan proyek. Dengan demikian, tantangan dalam penelitian ini terutama berkaitan 

dengan keterampilan membaca siswa. Akibatnya, itu membuat siswa sulit dalam 

mengembangkan ide-ide dalam tulisan mereka. 

 Data wawancara di atas menunjukkan bahwa siswa tidak dapat menganalisis, 

mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber dan menyajikan interpretasi 

mereka sendiri yang dibenarkan. Ini berarti bahwa mengevaluasi buku pelajaran membutuhkan 

bacaan kritis seperti yang dinyatakan oleh Chaffee, et. Al. (2002: 9) bahwa membaca kritis 

berarti berpikir kritis tentang informasi dan sumbernya. Dengan kata lain, membaca kritis 

mengacu pada pemikiran kritis yang diterapkan pada proses membaca dan menulis (Chaffee, 

2000). 

 

b. Tantangan dalam menulis laporan 

 Kendala kedua yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kelemahan siswa untuk 

menguasai komponen penulisan itu sendiri, misalnya: kurangnya kosa kata, pilihan kata, dan 

bentuk kata. Data dari wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar responden 

mengatakan bahwa kemampuan menulis mereka yang membuat mereka sulit dalam 

menciptakan pembelajaran berbasis proyek. Ini didukung oleh tulisan siswa. Ada banyak 



17 
 

kesalahan yang ditemukan dalam tulisan mereka seperti kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan, 

dan diksi yang salah. 

 

c. Tantangan dalam menghasilkan video. 

 Data dari interview menunjukkan bahwa responden mengakui bahwa membuat 

proyek itu masih baru bagi mereka. Karena itu, 

mereka mengatakan bahwa bagian paling sulit dalam membuat proyek adalah mengedit video. 

Ini menunjukkan bahwa kompetensi yang kurang dalam keterampilan komputer sebagai 

tantangan bagi siswa. 

 

B. Luaran yang Dicapai 

Ada beberapa luaran dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA 3 yaitu JEFL journal  

2. Satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal JEE. 

3.  Satu artikel yang di presentasikan pada Seminar Nasional Program Studi Bahasa 

Inggris IKIP Siliwangi 2019. 

4. Modul untuk mata kuliah Coursebook Evaluation subject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BAB 6 

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA 

 

 Ada beberapa rencana untuk dikerjakan pada tahap selanjutnya sebagai berikut: 

No Rencana Tahapan Selanjutnya 

1 Pembuatan Laporan Akhir 

2 Mempresentasikan hasil penelitian di Seminar Nasional IKIP 

Siliwangi 

3 Pembuatan Modul untuk mata kuliah Course Book Evaluation 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Data penelitian menunjukkan dengan jelas menunjukkan bahwa Pembelajaran 

Berbasis Proyek dapat digunakan secara efektif di kelas evaluasi Buku Kursus dengan cara-

cara berikut. Pertama, penggunaan pembelajaran berbasis proyek di kelas dimungkinkan 

setelah memberikan informasi yang diperlukan untuk proyek. Dengan kata lain, guru harus 

membimbing siswa melalui urutan langkah persiapan. Kedua, memberikan umpan balik ke 

proyek siswa. respons dosen terhadap tulisan siswa telah mengembangkan keterampilan 

menulis siswa. Dengan demikian, penting karena dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

menulis lebih banyak dan memberi mereka umpan balik pada tulisan mereka. Ketiga, 

implementasi pembelajaran berbasis proyek akan lebih mudah jika dikolaborasikan dengan 

media. Dalam studi ini, siswa diminta untuk membuat video berdasarkan hasil siswa dalam 

mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan 

pembelajaran berbasis proyek sangat membantu dan berlaku untuk pengajaran Evaluasi Buku 

Kursus. 

 Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek membawa 

suasana positif ke proses pembelajaran. Siswa tidak hanya memiliki pemahaman yang tinggi 

dalam mata pelajaran evaluasi buku pelajaran, tetapi juga mereka memiliki kesempatan untuk 

mempraktikkan keterampilan mereka yang berbeda seperti menulis, berpikir, meneliti, 

berdiskusi, menciptakan, dll. Yang dipandang sebagai faktor penting dalam belajar bahasa 

asing. 

 Selanjutnya, data penelitian juga mengungkapkan bahwa ada tiga masalah yang 

dihadapi oleh siswa selama pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek seperti menemukan 

informasi yang sesuai, menulis makalah dan membuat video. 

 

B. Saran 

 Peneliti lain direkomendasikan untuk melakukan penelitian penerapan Pembelajaran 

Berbasis Proyek dalam pendekatan penelitian yang berbeda, dan hasil ini dapat digunakan 

untuk informasi tambahan tentang pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek di kelas bahasa 

Inggris. 
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

1. Insentif 

Insentif Insentif/jam 

(Rp) 

Waktu 

(Jam/Mingg

u) 

Minggu Total Insentif 

(Rp) 

Observasi ke kelas 

 

50.000 2 10 1.000.000 

Pengambilan data 

Interview 

50.000 2 1 100.000 

Pengambilan data 

Angket 

50.000 2 1 100.000 

Mengolah data 

observasi 

50.000 8 2 800.000 

Mengolah data 

interview 

50.000 4 2 400.000 

Mengolah data angket 50.000 4 2 400.000 

Dokumentasi 

penelitian 

100.000   100.000 

Sub Total (Rp) 2.900.000 

2. Pembelian Habis Pakai 

Material Justifikasi  

Pembelian 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Total Peralatan 

Penunjang 

(Rp) 

Kertas Rim 2 50.000 100.000 

ATK Set 1 200.000 200.000 

Tinta/ ink Botol 2 50.000 100.00 

Fotocopy dan 

penggandaan 

Angket, 

proposal 

1 paket 

 

200.000 

 

200.000 
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publikasi  jurnal  Jurnal 

 

1 

 

500.000 

 

500.000 

 

Pembelian Snack dan 

makan rapat Persiapan 

Snack dan 

Makan 

3 peneliti 

dan 2 

mahasiswa 

50.000 149.000 

Pembelian Snack dan 

makan rapat 

Pembahasan 

Instrumen 

Snack dan 

Makan 

3 peneliti 50.000 156.000 

Pembelian Snack dan 

makan rapat hasil 

pengumpulan data 

penelitian 

Snack dan 

Makan 

3 peneliti 50.000 145.000 

Sub Total (Rp) 1.550.000 

3. Perjalanan 

Material Justifikasi  

Perjalanan 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Total Perjalanan 

(Rp) 

Perjalanan untuk 

biaya pengambilan 

data  penelitian 

(observasi) 

Transport  10 Minggu 50.000 500.000 

Perjalanan untuk 

biaya pengambilan 

data  penelitian 

(interview) 

Transport 1 Minggu 50.000 50.000 

Perjalanan untuk 

biaya pengambilan 

data  penelitian 

(Angket) 

Transport 1 Minggu 50.000 50.000 

Rapat Persiapan Transport 3 peneliti 75.000 225.000 
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Rapat Pembahasan 

Instrumen 

Transport 3 peneliti 75.000 225.000 

Rapat hasil 

pengumpulan data 

penelitian 

Transport 3 peneliti 75.000 225.000 

Biaya transportasi 

petugas Teknis dan 

Administrasi 

Transport 2 

Mahasiswa 

112.500 225.000 

Sub Total (Rp) 1.550.000 

4. Sewa 

Material Justifikasi  

Sewa 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Total Sewa 

(Rp) 

     

Sub Total (Rp) 6.000.000 
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Lampiran 2. Instrumen Interview 

 

1. Apakah anda senang meganalisis buku ajar dengan menggunakan Project based 

Learning? Mengapa? Tolong jelaskan 

2. Menurut anda hal apa saja yang paling anda sukai/ tidak anda sukai dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan project based learning di kelas Coursebook 

Analysis? Jelaskan. 

3. Menurut pendapat anda apakah penting untuk menggunakan project based learning 

pada mata kuliah Course book Analysis? Berikan alasannya? 

4. Apakah menganalisi buku ajar dengan menggunakan project based learning merupakan 

kegiatan yang menyenangkan? Mengapa? Tolong jelaskan. 

5. Apakah anda menghadapi sejumlah kendala dalam menganalisis buku ajar dengan 

menggunakan project based learning? Tolong jelaskan. 

6. Menurut anda bagian tersulit apa yang anda temui dalam menganalisis buku ajar dengan 

menggunakan project based learning? Tolong jelaskan. 

7. Bagaimana perasaan anda setelah menganalisis buku ajar dengan menggunakan project 

based learning? Tolong jelaskan. 

8. Pengaruh positif atau keuntungan apa saja yang anda dapatkan selama atau setelah 

proses pembelajaran menggunakan project based learning? Tolong jelaskan. 

9. Apakah anda merasa  kemampuan dan pemahaman anda terhadap materi di matakuliah 

course book analysis meningkat setelah anda menganalisis buku ajar dengan 

menggunakan project based learning? Tolong jelaskan. 

10. Apakah dengan anda menganalisis buku ajar dengan menggunakan project based 

learning membantu anda memahami lebih dalam tentang penulisan jurnal? Mengapa? 

Tolong jelaskan 

11. Apakah menurut anda teknik ini bisa menjadi salah satu metode pengajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis anda? 

12. Apakah harapan dan saran anda yang berkenaan dengan proses pembelajaran course 

book analysis dengan menggunakan project based learning? Tolong jelaskan.? 

13. Menurut anda apakah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan menganalisis buku 

ajar dengan menggunakan project based learning? Tolong jelaskan.? 
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Lampiran 3. Instrumen Angket 

Students’ General Perceptions of Project-Based Learning Approach 

NO Questionnaire 
Items  

    

 

Strongly 

agree 

Agree No 

opinion 
Strongly 
disagree  

 

Disagree 

1 I found being able to 
collaborate in my group 
in practical sessions very 
helpful. 
 

     

2 I prefer PBL to traditional 
method of teaching.  
 

     

3 I am actively engaged in 

group discussions. 

     

4 By discussing with my 

group members, I 

understood better about 

what I was learning. 

     

5 The instructional 

methodology provided me 

with enough scope to 

display my English 

language skills. 

     

6 PBL increased my interest 

in learning English. 

     

7 The instructional 

methodology in this course 

suited the way I like to 

learn. 

     

8 . I found being able to 

collaborate in my group in 

practical sessions very 

helpful. 

     

9 I am able to evaluate my 

own, and, my group’s  

learning outcomes at the 
end of the PBL tutorial.  
 

     

10 There is not enough 

opportunities to discuss, 

and provide feedback, on 

how my group functions 

during PBL tutorials 
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Lampiran 4. Checklist Criteria in Evaluating A Course Book 

 In accordance with the criteria above, Cunningsworth (1995) presents a checklist for 

textbook evaluation and selection organized under the following categories: 

1.  aims and approaches   5. topic 

2. design and organization   6. methodology 

3. language content    7. Practical considerations 

4. skills       

  

1. Aims and approaches: 

- Do the aims of the course book correspond closely with the aims of the teaching 

programme and with the needs of the learners? 

- Is the course book suited to the learning/teaching situation? 

- How comprehensive is the course book? 

- Is the course book flexible? 

2. Design and organization: 

- What components make up the total course package? 

- How is the content organized? 

- How is the content sequenced? 

- Is the grading suitable for the learners? 

- Is there adequate revision? 

- Are there reference sections? Ex : for grammar? 

- Is it easy to find your way around the course book? Is the layout clear? 

 

3. Language content: 

- Does the course book cover the main grammar items appropriate for each level? 

- Is material for teaching adequate in terms of quantity and range? 

- Does the course book include material for pronunciation work? 

- Does the course book deal with structuring and conversation? 

- Is the language style matched to social situation? 

 

4. Skills: 
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- Are all four skills adequately covered? 

- Is there material for integrated skills work? 

- Are reading passages suitable? 

- Is listening material well recorded? 

- Is material for spoken English well designed to equip learner in real life? 

- Are writing activities suitable in terms of amount, degree and styles? 

 

5. Topic:  

- Is there sufficient materials of genuine interest to learners? 

- Is there enough variety and range of topic? 

- Will the topics help expand student awareness? 

- Are the topic sophisticated enough in context? 

- Will your students be able to relate in terms of social and culture context? 

- Are woman and men portrayed and represent equally? 

- Are other groups represented? ( ex : origin, disabled etc) 

 

6. Methodology: 

- What approach of language learning are taken by the coursebook? 

- What level of active learner involvement can be expected? 

- What techniques are used for presenting/practising a new language? 

- Does the material include any advice? 

 

7. Practical consideration: 

- What does the whole package cost? 

- Are the books strong and long lasting? 

- Are they easy to obtain? 

- Do any parts of the package require particular equipment? Such as language laboratory, 

video player etc 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

Lampiran 5. Foto - Foto Pelaksanaan Kegiatan 

Di bawah ini merupakan foto – foto selama kegiatan berlangsung: 

  

 

Figure 1.Teacher presentation 

 

 
 

Figure 2. Question and answer Technique 

 

 

Figure 3. Working in Group 
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Figure 4. Providing the feedback 

 

Figure 5. Presenting the Project 
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Lampiran 6. Catatan Harian 

 
No Tanggal Kegiatan 

1 

18 

Februari 

2019 

Catatan:  

Rapat Persiapan 

1. Mendiskusikan cakupan penelitian dan responden penelitian 

2. Menentukan research question dan research methodologi 

 

Dokumen pendukung: 

 

 
2 

25 

Februari 

2019 

Catatan:  

Rapat Pembuatan Instrumen 

Dokumen pendukung: 

 
3 

4 Maret 

2019 

Catatan: 

Dosen menjelaskan tentang model pembelajaran Project based 

Learning 

Dokumen pendukung: 
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4 

11 

Maret - 

8 April 

2019  

Catatan: 

Dosen bersama-sama dengan mahasiswa mendiskusikan materi 

Dokumen pendukung: 

 
5 

15 April 

2019 

Catatan: 

Membagi kelompok dan menyusun jadwal pelaksanaan Project based 

Learning. Satu Kelas dibagi menjadi 10 Kelompok sehingga satu 

kelompok terdiri dari 4-5 mahasiswa 

 

Dokumen pendukung: 

 
6 

22 April- 

6 Mei 

2019 

Catatan: 

Pembuatan project 

Mahasiswa secara berkelompok menganalisis satu buah buku ajar 

Bahasa Inggris dengan menggunakan teori Cunningsworth 

(1995)selama selama dua minggu. 

Dokumen pendukung: 
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7 

13 Mei- 

20 Mei 

2019 

Catatan: 

Dosen memberi feedback pada laporan dari hasil kerja mahasiswa 

 

Dokumen pendukung: 

 
8 

27 Mei 

2019 

Catatan: 

Presentasi Project dan penilaian proyek mahasiswa 

Dokumen pendukung: 

 

 
9 

28 Mei 

2019 

Catatan: 

Pendistribusian Angket 

Dokumen pendukung: 
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10 

29 Mei 

2019 

Catatan: 

Interview 

Dokumen pendukung: 

 

  
 

11 

30 Mei 

2019 

Catatan: 

Rapat Pembahasan hasil pengumpulan Data Penelitian 

Dokumen pendukung: 

 

 
 

12 1-14 

Juni 

2019 

Catatan: 

Menganalisis Data Penelitian 
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Dokumen pendukung: 

 
 

13 

15-29 

Juni 

2019 

Catatan: 

Pembuatan artikel 

 

Dokumen pendukung: 

 
14 

30 Juni 

2019 

Catatan: 

Submit Jurnal JEFL dan JEE 

 

Dokumen pendukung: 
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15 

2 Juli 

2019 

Catatan:  

Submit artikel ke JEE Journal 

 

 

Dokumen pendukung: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


