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BEBERAPA universitas I 
Hap di tanah air membuka fa
kultas I departemen ! jurusan 
bidang studi baha"a asing, Dian
taranya yang paling banyak dan 
laris adalahjurusan bahasa lng-
gris, ' 

Tahun demi tahun unit studi 
ini mendapat cukup banyak 
peminat Juga melulu5kan rom
bongan sarjana cukup lancar. 
Segalanya seakan-akan aman, 
tenteram dan damai. 

Belum sepuluh tahun lampau 
beberapa tokoh pendidikan kita 
ramai mempertahankan apa 
perlunya penulis'an skripsi bari 
para cal on sarjana. Maksudnya, 
apakah penulisan skripsi meru
pakan satu-satunya cara terbaik 
untuk mengukur hasil belajar 
sekian tahun yang ditempuh 
mahasiswa, sebelum berhak 
menyandang gelar sarjana ? 

Tapi entah ada be~apa di an
tara kita yang sempat memper-
1anyakan perlunya kewajiban 
bagi seorang calon sarjana dari 
jurusan studi bahasa asi g untuk 
menulis skripsi dalam bahasa 
yang dipelajarinya, 

Jembatan pembantu untuk 
menjawab pertanyaan itu ada
lah rumusan tujuan dikeluar
kannya kewajiban penulisan 
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skripsi tersebut. Jadi kita kcm
bali menilik perdebatan tokoh
tokoh pendidikan yang lalu ten
tang penulisan skripsi. Untuk 
apa, siapa, kapim, dimana dan 
bagaimana skripsi sarjana seha
rusnya dibuat ? 

Hanya memei1uhi persya
ratan ujian sarjana? Hanya 
untuk dibaca team-penguji? 
Pada saat ujian? Di kandang 
fakultas sendiri ? Sesuai dL'ngan 
selera pembimbing dan penguji 
yang bersangkutan saja ? 

BUkan rahasia lagi, betapa 
banyak skripsi para wisueawan 
kita yang cuma ditumpuk di rak 
(atau gudang) paling belakang di 
perpustakaan. Diawetkan debu 
dan benang jaring laba-Iaba, Itu 
adalah skripsi-skripsi yang ditu
lis berbahasa nasional. Bagai
mana pula nasib tumpukan sk-

. ripsi yang ditulis dalam bahasa 
asing dengan susah payah oleh 
sarjana kita ? Terbayang sendi
rilah ! 

Hanya jemari beberapa calon 

sarjana yang Je"ih muda mung
kin akan menjamah SkriPS1-
.;kripsiitu sebagaisumberilham 
(haca : sontekan) bagi penulisan 
skripsi mereka sendiri. Siapa 
yang awas? 

Kita tak usah menyangkal 
pentingnya kemampuan berba
hasa Inggris bagi seorang calon 
sarjanfl dari salah satu jurusan 
bidang studi Inggris di Universi
tas I IKIP kita. Tapi berapa di 
antara kita yang sempat mengo
barkan gairah penyebaran tum
pukan skripsi. karya ilmiah para 
alumni, agar dibaca, dikaji dan 
dipelajari secara lebih meluas 
di kalangan warga kampus sen
diri,- kampus tetangga serta 
masyarakat umum. ' 

Andaikan saja gairah itu ada, 
cukup segar dan terlaksana, tak 
perlu kita sambung omongan 
perihal bahasa a pa yang paling 
tepat untuk dipakai dalam pe
nulisan skri psi para sarjana dari 
FKSS jurusan bahasa Inggris 
atau Fakultas sastra Inggris. 

Sebaliknya, tanpa wawasan 
meluas demikian, kita hanya 
bakal puas dan berbangga akan 
kemampuan mereka menu lis 
sebuah skripsi berbahasa Ing
gris, Dan kita bakal ditimpa ban
tahan pokok yang cukup usang. 
Seorang sarjana dari FKSS Ing
gris atau FS lnggris dengan sen
dirinya harus menulis skripsi 
berbahasa Inggris. Sebab itu 
merupakan sarana demonstrasi 
kemampuan berbahasa Inggris
nya. Wah (!) 

Kalau cuma itu tujuan penu
lisan skripsi, betapa mahal dan 
ruwetnya pendidikan di unit 
tersebut ! Buat apa mereka di
wajibkan belajar ilmu-ilmu 

yang lain sebagai kuliah minor? 
Kalau cuma itu tujuan penu
lisan skripsi, mari kita bertanya 
lebih mendasar: apa tujuan 
pendidikan pada fakultas I de
partemen I jurusan st.udi terse
but? Salah Alamat 

Cukup meluas penyimpang
an-pengenalan masyarakat 
umum, bahkan beberapa orang 
kampull sendiri, tentang pendi
dikan yang disajikan di FK..l(S 
lnggris atau FKIP lnggris atau 
FS lnggris. Betapa banyak calon 
mahasis-,va unit-unit tersebut 
yang mendaftarlr.an diri dengan 
cita-<!ita (luma) bisa cas-cis-<!us, 
lancar berbahasa Inggris ! Akan 
lebih tragik, bila para pendiJik 
pada unit-unit itu bertenang-te
nang diri dalam kekaburan 
orientasi pendidikan asuhan 
mereka. 

Kalau yang diinginkan hanya
lah kefasihan berbahasa lnggris, 
kena pa tak ikut kursus, akademi 
atau les privat sambil berlatih 
praktis saja? Tempat-tempat 
berlatih itu tak selalu lebih ren
dah mutunya daripada pendidi
kan bahasa Inggris yang dibe
rikan di universitas I IKIP. 

Persoalannya universitas I 
IKIP bukan ajang pendidikan 
ketram pil an. Walau ketram
pilan itu penting dan tetapdibu
tuhkan. Jurusan bahasa Inggris 
pada lem baga perguruan tinggi 
tersebut tidak mendidik maha
siswanya sekedar agar trampil 
membaca, menulis, mendengar 
atau berbicara bahasa Inggris. 
Umumnya mereka mendidik 
calon pendidik dan ilmuwan di 
tiga bidangutama : ilmu bahasa, 
kesusasteraan dan metodologi 
pengajaran bahasa Inggris. 

ltu sebabnya, mahasiswa pada 
jurusan ini wajib mengikuti 
bebera pa matakuliah pilihan 
dari cabang ilmu lain (kemasya
rakatan, tllsafat, agama dll) 

Saranl{ Westernisasi 
Kekaburan (tak disengaja?) 

HAIAMAN VIII 

dalam haluan pendidikan ju
rusan Inggris pad a universitas I 
IKIP seperti itu cenderung men
jadi sarang westernisasi. Para 
mahasiswanya dididik "menja
di" orang Amerika, Inggris atau 
Australia. Dimulai dengan pela
jaran menggerakkan bibir ber
bicara, lalu tata-<!ara berting
kah, jalan berpikir, hingga nilai 
dan acuan budaya ! 

Bila kecenderungan itu men
jndi kenyataan, jaminan mutu 
pC1da jurusan 'itu biasanya di
ukur dari jumlah dosen asing 
pengurap-asli (native speaker) 
baltasa Inggris. Tak perduli se
jauh mana bakat, kemampuan 
dan latar-belakang pendidikan 
formal mereka di bidang profesi 
itu. Pokoknya, dosen pribumi 
kalah ! 

Bila kepekaan sosial kita su
dah sedemikian tumpul 
(moga-moga tidak); tak ada lagi 
yang terasa aneh, bila maha
siswa jurusan itu dicekoki 
bahan-bahan kuliah yang kental 
ke-Inggris-annya. Walau itu tak 
punya relevansi dengan tan
tangan hidup yang sehari-hari 
menyergap si mahasiswa di per
sada Nusantara. 

Sementara kelaparan, kebo
dohan, kemiskinan sesama 
warga negara bergelimpangan 
di sekelilingnya, si mahasiswa 
asyik menggeluti aneka pelik
pelik bahasa dan sastra Inggris 
yang bahkan tak bakal disentuh 
sarna sekali oleh kebanyakan 
bangsa kelahiran bahasa dan 
budaya itu pada jaman ini. 

Tahun demi tahun kita ber
bangga mewisuda rombongan 
sarjana yang trampil menulis 
skripsi berbahasa Inggris, hapal 
setiap liku sejarah tumbuhnya 
bahasa Inggris serta hapal 
beberapa bait sajak-sajak Arne
rika 

Apa kabar, konsep dasar pen
didikan nasional dan tri dharma 
perguruan tinggi ?*** 
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