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ABSTRAK 

Tracking merupakan langkah menarik untuk mengkombinasi pengenalan objek- 

objek  kehutanan yang dikombinasikan dengan praktek bahasa Inggris dengan 

cara yang menyenangkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenal hutan dan 

praktek berbahasa Inggris  melalui tracking model permainan. Untuk mengenal 

hutan dilakukan tracking hutan pada lima  pos yang berbeda yaitu profil tanah 

dan suksesi, permudaan cendana, tegakan eboni, tegakan mahoni, dan 

agroforestry.  Sedangkan  untuk  praktek  berbahasa  Inggris  dilakukan  kegiatan 

presentasi dan diskusi hasil tracking tiap pos dalam bahasa Inggris. Presentasi 

dan  diskusi  dilakukan  melalui  model  permainan.  Hasil  kegiatan  ini  adalah 

peserta  dapat  mengenal  hutan  secara  lebih  nyata.  Peserta  dapat  melakukan 

presentasi dan diskusi dalam bahasa Inggris secara lebih lancar dengan suasana 

yang  lebih menyenangkan. Keberanian peserta menyampaikan pendapat dalam 

bahasa  Inggris  meningkat.  Disimpulkan  bahwa  tracking  dapat  meningkatkan 

kemampuan  mahasiswa  dalam  penguasaan  bahasa  Inggris  dan  pemahaman 

tentang objek-objek kehutanan. 
 

Kata kunci : Hutan, Tracking, Bahasa  Inggris, Praktek, Permainan 

 
PENDAHULUAN 

Peran universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi adalah 

mengembangkan potensi yang dimiliki generasi muda bangsa melalui dasar-dasar 

ilmu  pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa dituntut agar mampu menghadapi 

tantangan di masa depan, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada 

masyarakat dari ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Pada era globalisasi 

ini, peran mahasiswa sebagai calon-calon  pemimpin bangsa sangat diharapkan 

mampu menghadapi era tersebut. 

Universitas diharapkan mampu menghasilkan mahasiswa yang 

mempunyai kualitas yang unggul dalam bidangnya masing-masing. Melalui ide, 

tulisan,   kepemimpinan,  dan  tindakannya  peran  mahasiswa  dapat  bermanfaat 

dalam bermasyarakat. Walaupun di masa serba instan dan global seperti sekarang 

ini, mahasiswa dituntut untuk semakin profesional dalam menghadapi perubahan- 

perubahan yang terjadi dalam skala nasional maupun internasional. 

Agar  sikap   dalam  menghadapi   hal   tersebut   dapat   diandalkan   dan 

diamalkan   kepada  masyarakat  maka  mahasiswa  harus  menimba  bekal  ilmu 

pengetahuan dan  pengalaman praktek yang didapatkan melalui bangku kuliah. 

Didalam proses perkuliahan,  selain mahasiswa, ada aspek lain yang mendorong 

lancarnya proses perkuliahan antara lain profesionalisme dosen dan metode atau 

sistem pembelajaran  karena  dengan  pemilihan  metode  perkuliahan  yang  tepat 

akan  sangat  membantu  mahasiswa  merasa  senang  dalam  menerima   materi 

perkuliahan dan materi yang diterima tidak membosankan. 
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Metode pembelajaran atau perkuliahan yang ada saat ini sebagian besar 

masih  dilakukan  di  dalam  kelas  (indoor).  Hanya  beberapa  mata  kuliah  yang 

disertai dengan pelaksanaan praktikum, dan sebagian besar mata kuliah yang ada 

tanpa  disertai  dengan  adanya  praktek.  Proses  perkuliahan  didominasi  dengan 
pemberian materi langsung dari dosen, dimana mahasiswa pada posisi 

mendengarkan dan mencatat. Dengan cara ini mahasiswa seringkali merasa bosan 

dan malas karena sistem pembelajaran tersebut tidak menarik minat atau motivasi 
mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan. 

Salah  satu  tantangan  dalam  menghadapi  era  pasar  bebas  atau  era 

globalisasi  adalah  kemampuan  berbahasa  Inggris  para  mahasiswa  yang  masih 

kurang, padahal bahasa  Inggris merupakan modal mendasar dalam menghadapi 

persaingan pasar bebas. Mahasiswa seringkali menganggap bahwa bahasa Inggris 

adalah  suatu  hal  yang  sulit  dilakukan  dan  dipraktekkan  secara  lisan  maupun 

tulisan. Mahasiswa menganggap bahasa Inggris sulit karena adanya aturan-aturan 

tertentu dalam penulisan kalimatnya dan pengucapannya berbeda dengan tulisan 

yang ada sehingga bahasa Inggris jarang sekali digunakan atau dipraktekkan oleh 

mahasiswa. 

Untuk itu diperlukan suatu alternatif metode pembelajaran atau 

perkuliahan baru yang dapat mencakup dan memecahkan kedua masalah tersebut 

di atas yaitu suatu metode pembelajaran yang dapat menarik minat atau motivasi 

mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah Pengantar Ilmu Kehutanan dan Bahasa 

Inggris dengan cara yang  menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

pengadaan praktikum di lapangan disertai  dengan menggunakan Bahasa Inggris 

(bilingual). Dengan observasi di lapangan, mahasiswa dapat langsung mengenal 

dan memahami suatu objek atau materi perkuliahan. 

Lingkungan sebagai sumber belajar, jika digunakan dalam proses belajar 

mengajar, akan sangat membantu kualitas pendidikan. 

Pemanfaatan  lingkungan  sebagai  sumber  belajar  mempunyai  banyak 

keuntungan yaitu : 

1.  Lingkungan adalah sumber belajar yang murah dan mudah dijangkau. 

2.  Objek permasalahannya banyak dan beraneka ragam. 

3.  Siswa akan memperoleh pengetahuan yang betul, nyata, dan autentik. 

4.  Siswa  dapat  dan  akan  lebih  banyak  melakukan  kegiatan  observasi. ( 

Purwanti, 1997:1-5 ) 

Suatu pendekatan agar materi yang disampaikan tidak terlalu 

membosankan dapat juga ditambah dengan game-game yang dapat menambah 

kekompakan/melatih  kerjasama  (team  work)  antar  mahasiswa.  Hal  ini  selain 

meningkatkan  dan mengaktifkan kemampuan lisan/berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris mahasiswa, pada saat yang sama juga dapat mengenal jenis-jenis tanaman 

kehutanan dan objek kehutanan dengan cara yang menyenangkan. 

Tujuan kegiatan  ini  adalah  memberikan  masukan  model  pembelajaran 

dalam hal pengenalan jenis-jenis pohon kehutanan dengan metode penggabungan 

antara mata kuliah  Pengantar Ilmu Kehutanan dengan Bahasa Inggris melalui 

tracking. 

 
METODE PENDEKATAN 

Kegiatan tracking dalam bahasa Inggris dan Forestry Camp dalam Praktek 
Pengantar Ilmu Kehutanan ini dilaksanakan di Wanagama I  pada bulan Desember 
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2005. Bahan  dan  alat  kegiatan  yang  digunakan  adalah  tanaman  kehutanan  di 

Wanagama I,  slayer, alat tulis, radio atau tape recorder, kaset, megaphone, dan 

bendera warna-warni. 

Prosedur outbond  bahasa  Inggris  dilaksanakan  setelah  peserta  tiba  di 

Wanagama I dan dilakukan pembagian kelompok. Areal tracking dibagi menjadi 

lima pos. Pos tersebut  adalah pos profil tanah dan suksesi, tegakan cendana, 

tegakan  eboni,  tegakan  mahoni,  dan   agroforestry.  Setelah  tracking  selasai 

dilakukan, selanjutnya dilakukan presentasi kelompok dan diskusi. 

 
HASIL 

Peserta berkumpul di Fakultas Kehutanan sebelum acara pemberangkatan 

ke  tujuan  di  Hutan  Penelitian  Wanagama  I.  Sampai  di  Wanagama  I  Gunung 

Kidul, peserta berkumpul di aula untuk mendapatkan pembekalan materi kegiatan. 

Selanjutnya peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. 

Tiap-tiap anggota kelompok memperkenalkan diri dengan menggunakan 

bahasa Inggris kemudian harus menyebutkan benda dalam bahasa Inggris  yang 

huruf  awalnya  sama  dengan  huruf  pertama  namanya.  Demikian  juga  anggota 

kelompok yang ada di sampingnya melakukan hal yang sama dengan 

menyebutkan nama dan benda yang yang telah disebutkan oleh anggota kelompok 

sebelumnya. 
Contoh : 

My name is Ari 
I will bring an apple 

Lalu teman di sebelahnya berkata 

My name is Eko 
I will bring an egg 

And his name is Ari 

He will bring an apple 

 
Begitu seterusnya sehingga tiap-tiap anggota kelompok saling mengenal 

teman-temannya dalam satu kelompok. 

Setelah acara  keakraban  dalam  satu  team/kelompok  selesai  dilakukan, 

kemudian  diadakan permainan lagi yaitu permainan mengurutkan anggota team 

berdasarkan besar nomor sepatu, tanggal lahir, bulan lahir, dan lain-lain. Dalam 

permainan ini dibutuhkan kekompakan diantara anggota team. 

Setelah acara pembukaan dan kekompakan antar kelompok tersebut selesai 

dilakukan,   persiapan  tracking  dilakukan  dengan  membagi  peserta  menjadi 

kelompok-kelompok   kecil   (beberapa   orang).   Games   juga   diadakan   untuk 

meningkatkan rasa kekompakan dan keakraban di tiap-tiap kelompok. 
Pelaksanaan tracking dilakukan dengan membagi jalur tracking menjadi 

lima pos. Pada setiap pos mahasiswa mencoba untuk menjelaskan tentang materi 

yang  ada  di  pos  tersebut  sesuai  kemampuannya  dalam  bahasa  Inggris  yang 

kemudian  akan  dievaluasi  oleh  Dosen  tentang  bagian  yang  salah  dan  perlu 

diperbaiki atau ditambahi. 

Pada pos satu, kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan objek yang 

ada yaitu tentang profil tanah. Tanah yang ada di Wanagama I adalah tanah kapur 

yang seharusnya tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman tetapi karena adanya proses 

pelapukan   maka   secara   bertahap   ditumbuhi   tanaman   juga.   Disini   peserta 
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diperlihatkan contoh-contoh lapisan tanah dan jenis-jenis tanah, proses 

pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta manajemen 

suksesi yang  terjadi di Kehutanan. Hal-hal yang berkaitan dengan suksesi serta 

perannya dalam membentuk suatu tegakan hutan dijelaskan secara menyeluruh. 
Pada  sesi   ini   dapat   diambil   satu   kesimpulan   bahwa   faktor   yang 

mempengaruhi pelapukan yaitu batuan induk, iklim, kemiringan lereng, waktu, 

dan vegetasi, sesuai dengan uraian yang diberikan Pramoedidyo dkk (2004). 

Kegiatan selanjutnya di pos satu yaitu permainan  Guessing Word. Salah 

satu anggota team menebak suatu kata dalam bahasa Inggris. Teman-teman yang 

lain membantu satu orang tadi untuk menebak dengan memberikan 

definisi/gambaran tentang kata-kata  tersebut dalam bahasa Inggris tetapi tidak 

boleh dibantu dengan gerak tubuh. Contoh : 

 
This is a traditional vehicle 

It have three wheel 

We usually see it in Malioboro 

Answer : pedicab 

 
Pos  dua   adalah   pos   tentang   Cendana   (Santalum   album).   Cendana 

tergolong ke dalam kayu mewah karena dijual per kiloan sehingga kerap dijadikan 

aset  yang  berharga  dalam  dunia  kehutanan.  Berbagai  karakteristik  Cendana 

dijelaskan di pos 2 ini sehingga peserta  mengetahui informasi tentang tanaman 

Cendana. 

Permainan di pos ini adalah “meniru gaya”. Seorang ”korban” ditutup 

matanya dan seorang lagi sebagai model bergaya/berpose yang aneh-aneh. Teman 

satu team yang lain  memberi  instruksi kepada ”korban” untuk menirukan gaya 

modelnya  dengan  menggunakan  bahasa  Inggris.  Pada  permainan  ini  dituntut 

penguasaan kata-kata bahasa Inggris/vocabulary  terutama menyebutkan gerakan 

anggota tubuh dalam bahasa Inggris. 

Pos tiga mahasiswa menjelaskan tentang tegakan Eboni (Kayu Hitam). 

Nama  latin  Eboni  adalah  Diospyros  celebica.  Hal-hal  yang  berkaitan  tentang 

Eboni dijelaskan di pos ini. Mulai dari kenampakan pohon atau aspek Dendrologi 

sampai  dengan  fungsi  dan  nilai  jual  kayu  Eboni  tersebut.  Permainan  yang 

dilakukan  di  pos  3  adalah  mengubah  satu  lagu  berbahasa  Indonesia  menjadi 

bahasa Inggris. Selain menemui kesulitan menemukan kata  yang  cocok, nada 

yang  sesuai  juga  perlu  dicari  agar  lagu  tersebut  tidak  terdengar   sumbang. 

Permainan ini dapat menambah penguasaan kata-kata bahasa Inggris/vocabulary 

sehingga pesertanya menjadi semakin lancar dalam berbahasa Inggris. 

Pos empat adalah pos tentang Mahoni. Jenis mahoni di dunia terdiri atas 

dua spesies yakni Swietenia macrophylla King dan Swietenia mahagoni (L) jacg. 

Swietenia macrophylla dengan nama perdagangan mahoni daun lebar berasal dari 

Amerika Tengah, pertama kali masuk  Indonesia tahun 1972 dari India. Daun 

majemuk  ganda  dua  sempurna,  sukar  terbakar.  Pembuahan  antara  bulan  Juni 

sampai bulan Agustus dan mulai berbuah pada umur 12 tahun. Perakaran waktu 

muda mempunyai akar tunggang yang cepat tumbuh dan sedikit akar  cabang, 

lebih banyak akar permulaan yang panjang dengan akar tunggang yang dalam 

dengan banyak akar penghisap. 
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Permainan di pos ini adalah permainan tentang debat dalam bahasa Inggris 

sehingga mahasiswa benar-benar diharapkan mampu menerapkan bahasa Inggris 

dalam percakapan (speaking) dalam aktivitas sehari-hari. 

Pos terakhir dalam acara tracking ini adalah pos tentang agroforestry. 

Berbagai pengetahuan tentang agroforestry dijelaskan kepada peserta baik tentang 

manfaat  agroforestry  tersebut  maupun  berbagai  kendala  yang  timbul  dalam 

pelaksanaannya.  Penanaman  dan  wawancara  tentang  masalah  sosial  di  daerah 

sekitar Hutan Wanagama dilakukan. Diskusi dilakukan untuk mensarikan seluruh 

kegiatan. 

Setelah acara tracking selesai dilakukan, diadakan diskusi tiap kelompok 

dengan  membahas apa yang telah diperoleh selama tracking berlangsung. Hasil 

diskusi tersebut kemudian dipresentasikan di depan kelompok dengan bimbingan 

dosen untuk evaluasi. 

Pengambilan kesimpulan akhir diambil setelah semua kelompok selesai 

dengan  presentasinya dan telah disetujui oleh semua kelompok beserta dengan 

dosen. 

 
PEMBAHASAN 

Dengan adanya kegiatan tracking ini mahasiswa mendapatkan manfaat 

yaitu meningkatkan kemampuan softskill mereka. Kemampuan softskill itu antara 

lain  team  work,   kepemimpinan,  kedisiplinan,  konsentrasi,  dan  kekompakan. 

Ketika diadakan permainan di aula yaitu perkenalan anggota kelompok dalam satu 

team, kemampuan  mahasiswa dalam mengingat nama teman dan benda apa yang 

dibawanya  sangat  diperlukan.  Berarti  hal  ini  memacu  mahasiswa  agar  dapat 

berkonsentrasi  tetapi  melalui  cara  yang  menyenangkan,  sehinggga  mahasiswa 

tidak merasa bosan dan tertekan. 

Selanjutnya,  permainan  antar  kelompok  dengan  mengurutkan  tanggal 

lahir,   nomor   sepatu,   hobi,   dan   lain-lain   dapat   meningkatkan   kemampuan 

mahasiswa  dalam  bekerja  sama.  Disini  juga  dituntut  kemampuan  mahasiswa 

dalam berkomunikasi, jika tidak maka barisan yang seharusnya urut alphabet akan 

kacau balau. Pos satu mahasiswa melakukan  permainan guessing word. Dalam 

permainan ini mahasiswa melatih kemampuan berkonsentrasi dengan 

mendengarkan  petunjuk-petunjuk  yang  diberikan   oleh  temannya  agar  dapat 

menebak  kata  apa  yang  dimaksudkan  oleh  temannya.  Dalam permainan  ini 

mahasiswa harus berpikir kritis untuk menebak kata tersebut. Karena dikemas 

dalam bentuk permainan mahasiswa merasa tertarik, sehinggga memacu mereka 

untuk berkonsentrasi. Pos dua ada permainan guessing style yaitu salah seorang 

mahasiswa   yang   ditutup   matanya   harus   menirukan   gaya   yang   dilakukan 

temannya. Mahasiswa tersebut harus berpikir cepat dan memutuskan tindakan apa 

yang akan ia lakukan walaupun tindakan itu  belum tentu benar, tetapi dengan 

petunjuk yang terus menerus maka akhirnya menjadi benar.  Disini ada   proses 

perbaikan   yang   terus-menerus   atau   continous   improvement.   Pos   tiga   ada 

permainan menterjemehkan lagu bahasa indonsia menjadi bahasa inggris. Softskill 

yang ada di- sini yaitu kemampuan menjadi seorang pemimpin untuk memutuskan 

lagu apa yang   diterjemahkan dan kreativitas dalam menerjemahkan lagu sangat 

diperlukan. Pos empat  meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. Mahasiswa 

menyampaikan argumen mereka agar tidak menjadi korban yang ditinggalkan di 
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dalam pesawat. Padahal jika di dalam perkuliahan biasa di dalam kelas jarang 

sekali ada mahasiswa yang menyampaikan pendapat atau bertanya. 

Kegiatan tracking yang dilakukan dalam kegiatan ini dapat membantu 

mahasiswa untuk mengenal dan melihat secara langsung objek-objek yang ada di 

kehutanan kaitannya  dengan objek yang ada dalam rute tracking. Tracking ini 

dibagi  menjadi  lima  pos  yang  masing-masing  pos  tersebut  berisi  satu  materi 

tentang  ilmu  kehutanan.  Disetiap  pos  tersebut  mahasiswa  akan  mendapatkan 

penjelasan  atau  kuliah lapangan  tentang  materi  yang  ada  dan  disertai  dengan 

contohnya di lapangan untuk masing-masing pos. Misalnya saja, di pos pertama 

adalah pos tentang profil tanah dan manajemen suksesi. Di pos ini mahasiswa 

diberi  penjelasan  tentang  profil  tanah,  jenis-jenis  tanah  atau  batuan,  asal-usul 

tanah serta faktor-faktor pembentuk tanah yaitu organisme, iklim, waktu, batuan 

induk, dan topografi tempat. 

Hal-hal tersebut menjadi lebih mudah diingat oleh mahasiswa karena cara 

penyampaian  yang langsung disertai dengan contohnya. Hal-hal yang berkaitan 

dengan  objek  kehutanan  misalnya  saja  pohon  atau  tumbuhan  dapat  langsung 

diperkenalkan pada saat perjalanan  tracking yang disertai dengan tebak pohon 

terlebih dahulu sehingga tercipta suasana yang menyenangkan. Objek yang dapat 

diperkenalkan  menjadi  lebih  banyak  dan  tanpa  batasan  bab  atau  kurikulum 

perkuliahan karena peserta/mahasiswa dapat langsung menanyakan suatu  pohon 

atau objek yang tidak diketahui sehingga menjadi lebih jelas mulai dari aspek 

dendrologi  sampai  dengan  aspek  fungsi  ataupun  nilai  ekonominya.  Melalui 

kegiatan   tracking  ini  visualisasi  objek  kehutanan  menjadi  lebih  jelas  dan 

sepanjang perjalanan dapat digunakan sebagai sarana diskusi tentang masalah atau 

tantangan yang ada di kehutanan  sekarang ini. Pemahaman mahasiswa dalam 

materi perkuliahan yang disertai dengan melihat langsung objek yang dijelaskan 

akan membuatnya mudah diingat atau tidak cepat lupa  sehingga  menjadi lebih 

efektif dibandingkan dengan perkuliahan di dalam kelas. 

Kegiatan ini mengasah ketrampilan berbahasa Inggris mahasiswa karena 

setiap percakapan yang dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian 

setiap peserta terpacu  untuk praktek bahasa Inggris. Percakapan yang dilakukan 

antar  sesama  anggota  bersifat  datar  yaitu  tidak  ada  yang  menggurui.  Dengan 

suasana tersebut, setiap peserta menjadi tidak  canggung untuk praktek bahasa 

Inggris.  Peserta  menjadi  lebih  berani  mengungkapkan  pendapat  menggunakan 

bahasa Inggris, meskipun belum mengetahui apakah benar atau salah. Keberanian 

ini muncul karena suasana yang tercipta yaitu menyenangkan, tidak 

menegangkan, dan berjalan santai. Berbeda dengan materi di dalam  kelas  yang 

sangat serius sehingga mahasiswa tidak berani praktek bahasa Inggris, kegiatan 

tracking  ini  membebaskan  mahasiswa  untuk  berbicara  menggunakan  bahasa 

Inggris walaupun hanya percakapan mengenai hal-hal yang kecil. Keberanian para 

peserta sangat nampak  pada permainan di pos empat yaitu debate in English. 

Setiap peserta memberi pendapat dan mempertahankannya dalam bahasa Inggris. 

Di dalam debat tersebut peserta menjadi terbiasa  menggunakan bahasa Inggris, 

dan membiasakan mahasiswa dengan kata-kata dalam bahasa Inggris yang belum 

diketahui.  Permainan  pada  pos  satu  yaitu  guessing  word  dapat   membantu 

menambah vocabulary dari peserta. Dengan mengetahui kata kunci seperti vehicle 

(kendaraan)  dan  three  wheel  (roda  tiga)  peserta  dapat  menjawab  kata  yang 

dimaksud yaitu pedicab (becak). Games ini dapat menambah perbendaharaan 
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kata dalam bahasa Inggris. Jika kita menghafal dari kamus mengenai vocabulary 

akan mudah  lupa karena tidak langsung memahami maksud dari kata tersebut. 

Dengan  metode  permainan  mahasiswa  akan  selalu  ingat  kata-kata  yang  telah 
diucapkan karena kita akan selalu ingat hal-hal yang menyenangkan. 

 
KESIMPULAN 

Tracking dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan 

bahasa   Inggris,  pemahaman  materi  perkuliahan  dan  objek-objek  kehutanan 

dengan cara yang menyenangkan serta dapat menjadi alternatif metode 

pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa. 
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