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ABSTRAK

Mata  Kuliah  Speaking  merupakan
mata  kuliah  dasar  yang  harus  di  ambil
oleh  semua  mahasiswa  pendidikan
Bahasa  Inggris.  Pada  mata  kuliah
speaking mahasiswa akan dituntut untuk
mampu  berbicara  dan  menjelaskan
dengan  menggunakan  Bahasa  Inggris
dengan  baik  dan  benar.  Simulation
Technique adalah merupakan salah satu
tehnik  simulasi  yang  mampu  utnuk
memacu  dan  meningkatkan  minat
mahasiswa dalam berbicara.  Selain  dari
pada  itu  Simulation  Technique  juga
mampu untuk meningkatkan cara berfikir
mahasiswa  untuk  menjadi  lebih  kreatif.
Simulation  Technique  merupakan  salah
satu  tehnik  yang  mampu  membuat
mahasiswa  untuk  lebih  kreatif  dalam
menciptakan suatu media, Poster adalah
merupakan suatu media sederhana yang
membantu  mahasiswa  dalam  berbicara
serta mengaplikasikan cara berfikir kreatif
dari mahasiswa tersebut, sehingga tujuan
dari  penelitian  ini  adalah  untuk
mengetahui  peningkatan  Berfikir  Kreatif
pada Mahasiswa Semester II Pendidikan
Bashasa  Inggris  di  Universitas  Muslim
Nusantara dengan Mengimplementasikan
Simulasion Technique pada media Poster.
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa
Semester  II  Pendidikan  Bahasa  Inggris
Universitas  Muslim  Nusantara  dan
sample diambil secara random sebanyak
40  orang  mahasiswa.  Metodologi
penelitian  yang  diterapkan  pada
penelitian  ini  adalah  Classroom  Action
Research (CAR) dimana akan dilakukan
tiga  siklus  pada  penelitian  ini  untuk
melihat  penigkatan  nilai  berfikir  kreatif
pada mahasiswa. Dari tiga siklus yang di
lakukan  pada  penelitian  ini  terlihat
peningkatan  nilai  berfikir  kreatif  pada
mahsiswa  dengan  menggunakan  tehnik
simusali dan media poster. pada siklus I
persentase idikator  terlihat masih sangat
rendah,  kepekaan  41,83%,  kelancaran
42,25%,  keluwesan  40,50%,  keaslian

39,75% dan elaborasi  40,50%  Dengan
menerapkan  tehnik  simulasi  secara
perlahan dan menggunakan media poster
terdapat  peningkatan  nilai  mahaiswa
pada siklus II dan siklus III, pada siklus II
kepekaan  50,50%,  kelancaran  50,50%,
keluwesan 40,50%, keaslian 50,50% dan
elaborasi 50,50% sedangkan pada siklus
III kepekaan 82,33%, kelancaran 81,25%,
keluwesan 80,25%, keaslian 80,25 % dan
elaborasi  85,25 %. Hal  ini  menunjukkan
bahwasannya penerapan tehnik simulasi
dinilai  efektif  untuk  meningkatkan  cara
berfikir  kreatif  mahasiswa  dengan
menggunakan media poster. Penggunaan
tehnik  Simulasi  dalam  Berfikir  Kreatif
dengan  menggunakan  media  Poster
sangat  efektif  untuk  membantu
mahasiswa  pendidikan  Bahasa  Inggris
semester  II  UMN  Al  WAshliyah  dalam
menambah kosa kata (vocabulary) dalam
mata  kuliah  speaking  sehingga
meningkatkan  kemampuan  mahasiswa
untuk  lebih  berani  dalam  berbicara
dimuka umum.

Kata  Kunci  : Simulation  Technique,
Media  Poster,  Bahasa
Inggris

PENDAHULUAN

Pengguanaan  Bahasa  Inggris  yang
merupakan  Bahasa  Internasional
sangatlah  penting  untuk  dipelajari.
Mempelajari Bahasa merupakan sesuatu
yang tidak mudah. Banyak hal yang harus
diperhatikan dan dikuasai terutama dalam
bentuk kosa kata. Tehnik simulasi adalah
merukana  tehnik  yang  bisa  untuk
diterapkan  dalam  mempelajari  Bahasa.
Tehnik  simulasi  juga  merupakan  tehnik
yang  bisa  untuk  mengembangkan  cara
berfikir kreatif seseorang.

Berfikir  kreatif  akan  sangat  mudah
untuk  menambah  kosa  kata  dalam
berbahasa.  Penambhan  kosa  kata  juga
dapat dipermudah dengan menggunakan
media,  poster  adalah  salah  satu  media
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sederhana  yang  bisa  mengembangkan  cara
berfikir kreatif pada mahasiswa.  

Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  di
UniversitasMuslim Nusantara Al  washliyah pada
mahasiswa  semester  II  pendidikan  Bahasa
Inggris,  ditemukan  banyaknya  mahasiswa  yang
kmasih kurang dalam menguasai kosa kata dan
kurang  dalam  berfikir  kreatif.  Kurangnya  minat
mahasiswa  dalam  menggali  pengetahuan
mengenai berbahsa dan mengembangkan media
pembelajaran  merupakan  hal  yang  sulit  untuk
dirubah  sehingga  akan  terjadi  penurunan
peningkatan cara berfikir dari mahasiswa.

Penggunaan tehnik  simulasi  merupakan hal
yang tepat  untuk merangsang dan menigkatkan
cara berfikri  kreatif  mahasiswa pada mahasiswa
semester  II   pendidikan  Bahasa  Inggris
Universitas Muslim Nusantara . hal ini disebabkan
tehnik  Simulasi  adalah  merupan  tehnik  yang
mampu  untuk  merangsang  kemampuan  berfikir
kreatif mahasiswa dan juga merupakan cara yang
tepat  dalam  mengembangkan  suatu  media.
Seddangkan  media  poster  adalah  salah  satu
media  yang  mudah  untuk  difahami  dan  dibuat
berdasarkan hasil dari kreativitas mahasiswa.

Keaktifan  mahasiswa  akan  mempengaruhi
cara berfikir  kreatif  mahasiswa itu sendiri  (Wati,
2013) hal ini menunjukkan semakin aktif program
belaajar  menagjar  di  dalam  kelas  akan
meanambah  cara  berkiri  mahasiswa  untuk
menjadi lebih kreatif,  sedangkan semakin passif
program belajar  mengajar  didalam kelajar  akan
lebih  membuat  mahasiswa  untuk  menutup  diri
dan tidak melakukan aktifitas apapun. 

Berfikri  kreatif  juga  merupakan  salah  satu
factor  yang  dapat  meningkatkan  kreatifitas
mahasiswa.  (Supriadi,  2012)  mengemukakan
bahwa kreativitas seseorang dalam belajar akan
berpengaruh  pada  prestasi  yang  dunjukkan  di
sekolah.  Hal  ini  juga  menunjukkan  pentingnya
kreativitas pada setiap mahsiswa sehingga dapat
meningkatkan  prestasi  dan  hasil  belajar
mahasiswa tersebut. 

Untuk  meningkatkan  hcara  berfikir  kreatif
tehnik  simulasi  merupakan  tehnik  yang  bisa  di
gunakan  dalam  proses  pembelajaran.  Menurut
(Hardianty et all,  2013) merupakan suatu tehnik
yang dapat meningkatkan kreatifitas mahasiswa.
Hal  ini  disebabkan  pada  tehnik  simulasi
mahasiswa  akan  diberkan  wktu  untuk  berkerja
sama  dan  mengekplorasikan  ide-ide  untuk
membuat  sesuatu  yang  baru  untuk  di  jadaikan
media  dalam  pembelajran  tertentu  khususnya
pada  pembelajaran   Bahasa.  Tehnik  simulasi
berarti  memberikan  kemungkinan  kepada
mahasiswa untuk menguasai suatu keterampilan
melalui  latihan  maupun  situasi  tiruan  (Fazria,
2012) dalam hal ini dengan menggunakan tehnik

simulasi tersebut akan lebih membuat mahasiswa
menjadi  lebih  terampil  dan  juga  lebih  mampu
dalam  menghasilkan  suatu  karya  yang  baru
seperti menghasilkan cerita dengan enggunakan
kosakata  yang  baru  maupun  menghaliskan
gambar yang bisa di jadikan media pembelajaran
dalam bentuk poster. 

Ulger (dalam  Nugroho, Prayitno dan Arianto,
2017:9) juga  menegaskan  bahwasannya
kemampuan  berfikir  kreatif  merupakan  bagian
dari  kreatifitas  mahasiswa  dalam
mengambangkan  dan  menemukan  ide-ide  yang
baru.  Hal  ini  juga  di  tunjukkan  melalui
pemaningkatan  mahasiswa  dalam  menemukan
ide  ide  yang  baru  dan  memperbarabahrui  ide
yang lama menjadi dlebih baru lagi. Abidin juga
menegaskan  bahwa  indicator  dalam  penilain
berpikir kreatif adalah:
a. Kelancaran  yang  meliputi  ide  yang

cemerlang,  menemukan  cara  yang  berbeda
dalam  mengerjakan  poster  dan  kesiapan
dalam menjawab pertanyaan oleh dosen

b. Keluwesan  yang  meliputi  keahlian  dan
mengambil  sudut  pandang  lain  serta
mempertimbangkan  situasi  berbeda  dengan
orang lain

c. Keaslian yang meliputi  membuat poster  lain
dengan  yang  lain,  mengkonstruk  bentuk
sesuai  dengan  tema  dan  mengimprovisasi
warna serta mendesain secara proposional.

d. Keelaborasian yang meliputi  memperbagus
ide  yang  dihasilkan,  senantiasa  menikmati
tugas yang diberikan sehingga poster sesuai
dengan  tema  dan  bentuk  yang  disepakati
dan memodifikasi tugas semenarik mungkin.

Poster  adalah  merupakan  media
pembelajaran sederhana yang mampu mengasah
cara berfirkir  kreatif  mahasiswa, selain daripada
itu  poster  merupakan suatu media  yang sangat
membantu  untuk  menambah  kosa  kata
mahasiswa sehingga lebih  akti  dalam berbicara
pada mata kuliah speaking.

Poster adalah salah satu media yang terdiri
dari lambang atau symbol yangsangat sederhana
(Maiyena:2013).  Dari  pengertian  di  atas
menunjukkan  bahwasannya  poster  adalah
penyambai  informasi  dengan  menggnakan
Bahasa  non-verbal  dan  mudah  di  fahami.  Hal
tersebut  akan  memacu mahasiwa untuk  berfikir
secara kreatif. Sehingga tujuan dari penelitian ini
adalah :

a. Untuk  Mengetahui  adanya
peningkatan  Berfikir  kreatif  pada
mahasiswa  Pendidikan  Bahasa
Inggris  Semester  II  Universitas
Muslim Nusantara.

b. Untuk  mengetahui  adanya
peningkatan  Berfikir  kreatif  dengan
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menggunakan  media  poster  pada
Mahasiswa  Pendidikan  Bahasa
Inggris  Universitas Muslim Nusantara

c. Untuk  mendiskripsikan  Peningkatan
yang  diperoleh  mahasiswa
pendidikan  Bahasa  Inggris
Universitas Muslim Nusantara.

d. Untuk  mengetahui  kelebihan
penggunaan  tehnik  simulasi  dalam
peningkatan  berfikir  kreatif  dengan
menggunakan media poster.

METODE PENELITIAN

Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  FKIP
Universitas  Muslim  Nusantara  (UMN)  Al
Washliyah  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa
Inggris  Semester  II,  sehingga  sample  di  ambil
secara  random  sebanyak  40  orang.  Metode
penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  Classroom  Action  Research  (CAR).
penelitian  yang  berlandaskan  untuk
mengembangkan  strategi  pembelajaran  yang
paling  efisien  dan  efektif  secara  alamiah
berdasarkan  tindakan  (bukan  Eksperimen).
Metode  penelitian  ini  berasumsi  bahwa
pengetahuan  dapat  diperoleh  dari  pengalaman
khususnya  pengalaman  yang  mengalami
tindakan.

Disain  penelitian  yang  diguankan  dalam
penelitian  ini  adalah  disainpenelitian  menurut
Kemmis  dan  Taggart.  Penelitian  ini  akan
dilakukan sebnayaktiga siklus (cycle) dimana tiap
satu  putaran  akan  memiliki  empat  tahap  ,
tahaptahaptersebut  adalah  Perencanaan  –
Tindakan dan Observasi – Refleksi. Tindakandan
Observasi  akan  dilakukan  secara  bersamaan
dalam satu waktu hal inidikarenakan peneliti akan
melakukan  tindakan  sekaligus  melakukan
observasiuntuk  mengamati  perubahan
mahasiswa setelah mendapatkan tindakan,

Desain Penelitian oleh Kammis and
Taggart

Pada  penelitian  ini  data  yang  dihasilakan
adalah  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Data

Kualitatif  dan  data  Kuantitatif  di  peroleh  dari
angket  yang  diberikan  kepada  mahsiswa  untuk
mengetahui  peningktana  cara  berfikir  kreatf
mahasiswa. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilakukan di dalam kelas
mendeskripsikan dan menjelaskan hasil  sebagai
berikut. 

Tehnik  Simulasi  memberikan  peningkatan
terhadap  cara  berfikir  kreatif  mahasiswa  dari
siklus pertama hingga siklus ke tiga. Hal ini dapat
terlihat dari table yang menunjukkan peningkatan
yang  signifikan  terhadap  berfikir  kreatif
mahasiswa  dari  siklus  pertama  hingga  siklus
terakhir.

Tabel 1. Peningkatan Berfikir Kreatif

Indikator
Berfikir Kreatif

Siklus I Siklus II Siklus
III

Kepekaan 41,83 50,50 82,33
Kelancaran 42,25 50,00 81,25
Keluwesan 40,50 48,25 80,25
Keaslian 39,75 50,50 80,25
Elaborasi 40,50 50,50 85,25

Dari  table  diatas  menunjukkan  bahwa
penggunaan  tehnik  simulasi  menunjukkan
peningkatan terhadap cara berfikir mahasiswa.

Pada  siklus  I  idikator  yang  terlihat  masih
sangat  rendah,  kepekaan  41,83%,  kelancaran
42,25%, keluwesan 40,50%, keaslian 39,75% dan
elaborasi 40,50%. Pada siklus I persentase nilai
masih  rendah  dikarenakan  mahsiswa  masih
belum mampu untuk  memahami  prosedur  yang
diberikan  oleh  peneliti  kepada  mahasiswa.
Dengan  menerapkan  tehnik  simulasi  secara
perlahan  dan  menggunakan  media  poster
terdapat peningkatan nilai mahaiswa pada siklus
II dan siklus III, pada siklus II kepekaan 50,50%,
kelancaran 50,50%, keluwesan 40,50%, keaslian
50,50% dan elaborasi  50,50% sedangkan pada
siklus III  kepekaan 82,33%, kelancaran 81,25%,
keluwesan  80,25%,  keaslian  80,25  %  dan
elaborasi  85,25 %.  Hal ini  menunjukkan tehnik
simulasi  yang  diberikan  berpengaruh  untuk
mengembangkan cara  berfikir  mahasiswa untuk
menjadi lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu
yang baru dan layak untuk di ciptakan. Dari table
yang  diberikan  juga  terlihat  Elaborasi  dan
Kepekaan  merupakan  indicator  yang  lebih
meningkat  dibandingkan  dengan  indicator  yang
lain.  Hal  ini  dapat  di  lihat  melalui  diagram
indicator  yang  menunjukkan  bahwasannya
kepekaan  dan  elaborasi  merupakan  indicator
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yang lebih meningkat dibandingkan indicator yang
lain.

Indicator  yang  lebih  meningkat  juga  di
gambarkan melalui diagram garis, sehingga lebih
jelas terlihat Elaborasi dan Kepekaan merupajkan
dua indicator yang lebih menonjiol dibandingkan
indicator yang lain.

Gambar 2. Diagram Berfikir Kreatif Indikator
Tertinggi
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Kepekaan Elaborasi

Dari  diagram  di  tunjukkan  Peningkatan
Berfikir Kreatif yang lebih tinggi di tunjukkan pada
kepekaan dan Elaborasi. Pada Siklus I kepekaan
menunjukkan  41,83  %  dan  Elaborasi  40,50
sedangkan siklus  ke  III  kepekaan menunjukkan
82,33%  dan  Elaborasi  85,25%.  Indicator
kepekaan  pada  berfikir  kreatif  menunjukkan
kemampuan  mahasiswa  untuk  lebih  cepat
menangkap  ide  dari  kata  kunci  yang  diberikan
oleh  penelit,  sedangkan  elaborasi  merupakan
menunjukkan  kemampuan  mahasiswa  dalam
mengelaborate  suatu  ide  tertentu  dengan  ide
yang lain  sehingga  membentuk  suatu  ide  yang
baru dan kreatiitas yang asli.  Penerapan tehnik
simulasi  pada  kepekaan  dan  elaborasi   dalam
berfikir  kreatif  menunjukkan  peningkatan  yang
lebih  menonjol  dibandingkan indicator  yang lain
hal  ini  disebabkan  penggunaan  tehnik  simulasi
tepat  untuk  merangsang  kemampuan  berfikir
kreatif mahasiswa dengan mengembangkan dan
menemukan ide  baru  dalam bentuk  poster  dan
hal  ini  juga  dapat  meningkatkan  kosa  kata  dan
kemampuan mahasiswa dalam berbicara didepan
kelas.  Penerapan  tehnik  simulasi  juga  terbukti
meningkatkan cara berfikir kratif mahasiswa untuk
menjadi lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu
yang  baru  dan  bisa  dijadikan  media  untuk
pembelajaran tertentu.

KESIMPULAN

Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang
diberikan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan
bahwasannya:

a. Penggunaan  tehnik  simulasi  sangat
efektif  untuk meningkatkan kemampuan
pada  mahasiswa  pendidikan  Bahasa
Inggris  UMN  Al  Washliyah  semester  II
dalam  berfikir  kreatif  dan  menciptkan
suatu kreatifitas yang baru .

b. Penggunaan  Tehnik  Simulasi  sangat
efektif  untuk  merangsang  Kemampuan
Kepekaan  dan  Elaborasi  Mahasiswa
semester  II  pendidikan  Bahasa  INggris
UMN  Al  Washliyah  untuk  lebih  sigap
dalam  menangkap  suatu  penjelasan
atau  kata  kunci  yang  diberikan  peneliti
kepada  mahasiswa  serta  kemampuan
mengelaborasi  sesuatu  yang  baru
menjadi  lebih  baru  dan  layak  untuk  di
pergunakan.

c. Penggunaan  Tehnik  Simulasi  sangat
efektif  dalam  meningkatkan  kreativitas
mahasiswa  untuk  membuat  bahan  ajar
berupa  poster  sehingga  dapat  di
pergunakan  sebagai  bahan  ajar  dalam
mata kuliah tertentu.

d. Penggunaan  tehnik  Simulasi  dalam
berfikir  Kreatif  dengan  menggunakan
media  Poster  sangat  efektif  untuk
membantu  mahasiswa  pendidikan
BAahasa  Inggris  semester  II  UMN  Al
WAshliyah dalam menambah kosa kata
(vocabulary) dalam mata kuliah speaking
sehingga  meningkatkan  kemampuan
mahasiswa  untuk  lebih  berani  dalam
berbicara dimuka umum.
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