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PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah 
SWT, tuhan semesta alam serta shalawat 
dan salam kepada Nabiyullah Muhammad 

SAW sehingga buku referensi berjudul Desain Perangkat 
Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual model 
pengembangan Borg & Gall ini dapat terselesaikan pada 
waktunya.

 Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh minimnya 
referensi di lapangan mengenai bentuk praktis dari 
paradigma pembelajaran Bahasa Inggris yang memadukan 
pendekatan kontekstual terutama pada ranah perguruan 
tinggi. Buku ini ditulis untuk memberikan referensi 
keilmuan dan hasil penelitian secara runtut dari konsep, 
teori, tahap perancangan perangkat pembelajaran 
hingga bentuk implementasinya di kelas. Kehadiran 
buku ini dapat memberikan khazanah keilmuan tentang 
pembelajaran kontekstual yang cukup lengkap bagi 
para akademisi dan khalayak umum yang memiliki 
ketertarikan dan keingintahuan yang mendalam tentang 
pendekatan-pendekatan ini. Kehadiran buku ini juga 
diharapkan dapat menjadi model terutama bagi guru, 
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dosen dan peneliti yang ingin mendesain perangkat 
pembelajaran Bahasa Inggris kontekstual secara sistematis 
dan ilmiah. Buku ini terdiri dari tiga bagian yakni bagian 
pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, hingga kajian pustaka yang relevan 
terhadap pendekatan kontekstual. Pada bagian kedua, 
disajikan hasil dan pembahasan penelitian. Terakhir, 
bagian simpulan berisikan kesimpulan, implikasi, serta 
saran bagi para pembaca.

 Untuk membantu pembaca memahami isi buku ini, 
penulis menyediakan glosarium dan indeks yang dapat 
dilihat pada bagian terakhir buku. Selanjutnya, buku ini 
merupakan edisi perdana sehingga tidak mungkin luput 
dari adanya kekurangan sehingga diharapkan ke depannya 
penulis dapat memperoleh masukan konstruktif  dari 
pembaca agar penulisan buku ini menjadi lebih baik pada 
edisi-edisi selanjutnya.  

      Penulis
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Bab 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa memiliki peran sentral dalam rangka 
perkembangan intelektual, sosial, dan 
emosional mahasiswa dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 
bidang studi. Pembelajaran bahasa di pendidikan formal 
sesungguhnya bertujuan untuk membantu pebelajar 
mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. 
Di samping itu, kemampuan mahasiswa juga dapat 
dikembangkan untuk bergaul dengan sesamanya, dan 
dengan masyarakat di luar lingkungannya. Dengan 
kemampuan berkomunikasi yang baik, baik secara lisan 
maupun tertulis, mahasiswa akan dapat menyerap ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan lebih cepat dan lebih 
baik. Oleh sebab itu, pendidikan bahasa, baik bahasa 
ibu, bahasa nasional, maupun bahasa Internasional 
yaitu bahasa Inggris harus ditekankan pada kompetensi 
komunikatif. 
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Sesuai pendapatnya, Bygate1, menjelaskan bahwa 
dalam berkomunikasi seseorang harus mempunyai 
pengetahuan, keterampilan perspektif  motorik, dan 
keterampilan interaktif. Agar dapat bercerita dengan baik, 
seseorang harus mempunyai kompetensi kebahasaan 
yang memadai serta unsur-unsur yang menjadi syarat 
agar proses berkomunikasi menjadi lancar, baik dan 
benar. 

Bahasa Inggris memiliki peran yang sangat penting 
dan strategis dalam era globalisasi. Sebagian masyarakat 
multibahasa menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai 
bidang kehidupan. Salah satu di antaranya adalah di 
bidang pariwisata.

Bahasa Inggris merupakan salah satu mata kuliah 
umum yang wajib di ikuti oleh setiap mahasiswa di UIN 
Mataram. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali 
para peserta didik dengan kemampuan berbahasa 
Inggris secara lisan dan tulisan, maka pelu di butuhkan 
sebuah perangkat yang memadai untuk mahasiwa, 
sesuai dengan pendapat, Suhadi2, bahwa perangkat 
pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, 
petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam 
proses pencapaian kegiatan yang diharapkan selama 
pembelajaran. Perangkat pembelajaran sendiri memiliki 
tujuan untuk menunjang agar kegiatan pembelajran 
dapat berjalan dengan baik dan supaya bisa memenuhi 

1  Bygate, M. Speaking oxford: (Oxford university press, 1987), 
h. 26.

2  Suhadi, Petunjuk Perangkat Pembelajaran: ( Surakarta: 
Universitas muhammadiyah, 2007) hal.24.
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suatu keberhasilan dosen dalam pembelajaran. Bagi 
dosen, perangkat pembelajaran merupakan alat bantu 
sebagai pedoman atau panduan yang member arahan 
dalam proses belajar-mengajar. Serta teknik mengajar 
seorang dosen dapat terpolakan selain itu, dosen juga 
dapat mengevaluasi langsung  sejauh mana keunggulan 
perangkat pembelajaran yang sudah dirancang dapat 
terakomodir dengan baik selama kegiatan pengajaran. 
Tidak sedikit pula masih banyak dosen pada saat ini yang 
kehilangan arah dan mengalami kebingungan selama 
proses pembelajaran karena tidak memiliki kelengkapan 
perangkat pembelajran yang seyogyanya dimiliki oleh 
setiap dosen. 

Secara umum, perangkat pembelajaran dapat 
berupa sejumlah bahan, alat, petunjuk, dan pedoman 
yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan 
pembelajaran yang diinginkan.  Perangkat pembelajaran, 
dalam wujud yang lebih konkret, mencakup silabus, 
Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, dan 
instrument penilaian.

Perangkat pembelajaran banyak jenisnya. Muji 
menegaskan bahwa pada jenjang perguruan tinggi, 
perangkat pembelajaran setidaknya terdiri atas silabus, 
satuan acara perkuliahan, bahan ajar, dan asessmen. Jenis 
perangkat pembelajaran tersebut merupakan sarana 
penting yang tidak terpisahkan satu dengan perangkat 
lainya, melainkan saling berkaiatan yang mendukung 
proses pembelajaran3.  

3  Muji. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Keterampilan 
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Silabus adalah perangkat rencana dan pengaturan 
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan untuk mengajar. Silabus berfungsi sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar 
mengajar. Di dalamnya berisi jawaban dari pertanyaan 1) 
apa yang aka diajarkan; 2) apa tujuan yang ingin dicapai; 3) 
bagaimana cara melaksanakan kegiatan pembelajaran; 4) 
bagaimana alokasi waktu dalam kegiatan pembelajaran; 
dan 5) bagaimana cara mengetahui bahwa tujuan 
pembelajaran telah tercapai. 

Silabus berisi seperangkat rencana dan pengaturan 
pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun 
secara sistematis yang memuat komponen-komponen 
yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan 
kompetensi dasar. Secara umum, silabus sebuah mata 
kuliah memuat minimal kompetensi atau tujuan 
pembelajaran atau hasil belajar yang akan dicapai atau 
dihasilkan, materi-materi yang akan diperoleh dan 
referensi atau sumber bacaan. Silabus sangat bermanfaat 
bagi dosen agar dapat mengajar lebih baik, tanpa harus 
merasa khawatir akan keluar dari tujuan rambu-rambu 
pengajaran, ruang lingkup materi, strategi belajar 
mengajar, dan sistem evaluasi yang seharusnya. 

 Menurut Mulyasa, silabus adalah rencana 
pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/mata 
kuliah dengan tema tertentu, yang mencakup standar 
kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 

Membaca Model Pembelajaran Kontekstual untuk Mahasiswa S-1 PgSd 
FKiP uneJ. (Disertasi. Malang: Universitas negeri malang, 2012), h. 
6-7
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tujuan (indikator), penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan 
pendidikan4. Wilkins dalam Furey, menegaskan bahwa 
silabus merupakan spesifikasi isi pengajaran bahasa 
yang telah diseleksi dan disusun berdasarkan jenjangnya 
dengan tujuan membuat proses belajar mengajar menjadi 
lebih efektif5.

 Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI)6, sebagai Peraturan Presiden 
Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong 
semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan 
ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas 
sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan 
kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan 
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 
(learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil 
sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, 
apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ 
setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) 
yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKnI. 
Disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran 
disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam 
rencana pembelajaran (RPS) peraturan ini menguatkan 

4  Mulyasa, E,. Pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2010), h.132

5  Furey, Patricia R,. “Considerations in the Assessment of  language 
Syllabuses,” Trends in language Syllabus design, ed. John A.S read.Singapore: 
(Singapore University Press, 1983), h. 3-4

6  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kurikulum 
kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
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bahwa perencanaan pembelajaran pada perguruan tinggi 
tidak lagi menggunakan istilah satuan acara perkuliahan 
tetapi telah berganti dengan istilah RPS merupakan 
salah satu kelengkapan yang harus dimiliki setiap dosen 
dan kelengkapan sebuah perangkat pembelajaran pada 
jenjang perguruan tinggi.

Bentuk perangkat lainnya adalah bahan ajar. 
Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun 
secara sistematis, yang diperlukan dosen sebagai sarana 
untuk mengajar dan diperlukan mahasiswa sebagai 
sarana untuk belajar, dan menampilkan sosok utuh 
dari kompetensi yang akan dikuasai mahasiswa dalam 
kegiatan pembelajaran. Bahan ajar bisa berbentuk cetak 
atau noncetak. Bahan ajar cetak, seperti handout, buku 
ajar, buku teks, modul, lembar kerja siswa, dan lain-lain. 
Sedangkan bahan ajar non-cetak, contohnya: vCD, DvD, 
CD interaktif, diskusi interaktif, Computer based, kaset, 
dan lain-lain.

Bahan ajar memiliki posisi yang sangat penting 
dalam pembelajaran. Bahan ajar  menurut Pannen 
dalam Belawati adalah bahan-bahan atau materi 
pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan 
dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran7. 
Sedangkan menurut national Center For Vocational 
education research ltd/national Center For Competency 
training dalam Majid ada 2 pengertian bahan ajar yaitu: 
a) Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang 

7 Belawati, T,.  Materi Pokok Pengembangan Bahan Aja edisi ke 
satu ( Jakarta: Universitas terbuka, 2003), h. 1-3
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diperlukan dosen atau instruktur untuk perencanaan dan 
implementasi pembelajaran, b) Bahan ajar adalah segala 
bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen 
atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar di kelas8.

Selain itu, Choudhury, menegaskan bahwa 
materi ajar berfungsi sebagai pengikat seluruh proses 
pembelajaran karena, apabila dikemas sebagai suatu 
sistem, materi ajar dapat digunakan sebagai kendali untuk 
menghindari adanya unsur yang hilang atau pengulangan 
yang tidak perlu9.  

Bahan ajar adalah salah satu komponen penting 
dalam proses pembelajaran bahasa asing disamping 
komponen lain seperti pengajar, mahasiswa, metode 
pengajaran, dan penilaian/assesment. Bahan ajar 
memberikan input bahasa yang diperlukan dalam 
proses pembelajaran kepada mahasiswa. Bahan ajar juga 
diarahkan pada bagaimana mahasiswa belajar, bagaimana 
mereka dapat meningkatkan keterampilan berbahasa 
mereka, dan bagaimana mereka dapat memperoleh 
pengalaman belajar. Tomlinson, mendefinisikan bahan 
ajar sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk 
membantu mengajar mahasiswa bahasa10. Graves, 
menambahkan bahwa bahan ajar haruslah menampilkan 

8 Majid, A.  Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakar, 2007). h. 173-174

9  Choudhury, N.R,. teaching english in indian Schools. (New Delhi: S. 
B. Nangia APH Publishing Corporation.1998), h. 154

10  Tomlinson, B. (Ed.),. Materials development in language teaching. 
(Cambridge: Cambridge University Press.1998), hal. 11
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bahan otentik (authentic materials) yang memungkinkan 
mahasiswa menggunakan bahasa itu seperti pemakaian 
bahasa itu dalam konteks di luar kelas atau dunia nyata 
sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini11. 

Berdasarkan Undang-Undang pendidikan Tinggi 
Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 12, Ayat 312, dan UU No 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa 
salah satu Kewajiban dosen menulis dan memprodusi 
buku (baik ajar maupun teks), tegas menyebutkan juga 
bahwa  dosen secara perorangan atau kelompok wajib 
menulis buku ajar, atau buku teks, yang diterbitkan oleh 
perguruan tinggi dan atau publikasi ilmiah sabagai salah 
satu sumber belajar bagi mahasiswa, terkait dengan itu, 
salah satu bentuk bahan ajar yang tepat dikembangkan  
dalam pembelajaran adalah penyajian bahan ajar dalam 
bentuk media yaitu buku ajar. Pengembangan materi 
pembelajaran dalam bentuk media yaitu buku ajar dan 
atau buku teks sebagai bahan yang disusun atau dirancang 
untuk proses instruktional berdasarkan kebutuhan, 
dengan tujuan peserta didik dapat memudahkan belajar 
secara mandiri, kapan saja dan dimana saja. Peserta 
didik dapat belajar sesuai dengan kompetensi masing-
masing. Secara umum dapat dikatakan bahwa buku ajar 
dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi 

11  Graves, K. 2000. designing language Courses: a guide for teachers. 
(Boston: Heinley & Heinley.2000)

12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, Nomor 12 Tahun 2012, tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, Pasal 12.
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pembelajar mandiri. Dan tidak terlepas dari kualifikasi 
materi pembelajaran yang baik dan memenuhi prinsip-
prinsip pengembangan pembelajaran.

Berdasarkan dalam pedoman penulisan buku ajar.  
Degeng menjelaskan prinsip-prinsip pembuatan buku 
ajar, yaitu: 1) prinsip relevansi (keterkaitan). Materi 
buku ajar hendaknya relevan atau berkaitan dengan 
pencapaian kompetensi pendidik, jika kompetensi yang 
diharapkan dikuasai kemampuan merancang kegiatan 
pembelajaran, maka isi buku harus berupa hal-hal yang 
berkaitan dengan perancangan kegiatan pembelajaran, 
2) prinsip konsistensi. Materi buku ajar hendaknya 
memuat bahan/pembahasan yang linier mulai dari awal 
hingga akhir, 3) prinsip kecukupan. Materi yang ditulis 
pada buku ajar memadai (tidak terlalu sedikit dan tidak 
berlebihan) untuk menjelaskan hal-hal yang terkait 
dengan kompetensi atau subkompetensi yang dipilih 
sebagai tema, baik komponen maupun uraia nya. Hal 
ini berkaitan dengan keluasan materi yang di identifikasi 
melalui peta konsep, 4) sistematika. Buku ajar hendaknya 
merupakan satu kesatuan informasi yang utuh, yang 
terdiri atas komponen-komponen (bahasan-bahasan) 
yang saling terkait dan disusun secara runtut sesuai 
dengan kaidah-kaidah penulisan buku ajar13.  

Buku ajar haruslah mempunyai sudut pandang yang 
jelas, terutama mengenai prinsip-prinsip yang digunakan, 

13 Degeng, I. N. S,. strategi pembelajaran mengorganisasi isi dengan 
model elaborasi. (malang:Penerbit universitas negeri Malang kerjasama 
dengan Biri penerbitan Ikatan Profesi teknologi Pendidikan Indonesia. 
2001), h……
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pendekatan yang dianut, metode yang digunakan serta 
teknik-teknik pengajaran yang digunakan. buku ajar 
sebagai pengisi bahan haruslah menyajikan sumber bahan 
yang baik. Susunannya teratur, sistematis, bervariasi, dan 
kaya akan informasi. Di samping itu harus mempunyai 
daya tarik kuat karena akan mempengaruhi minat 
mahasiswa terhadap buku tersebut. Oleh karena itu, 
buku ajar itu hendaknya menantang, merangsang, dan 
menunjang aktivitas dan kreativitas mahasiswa 

 Tidak kalah pentingnya, buku ajar harus berfungsi 
sebagai penarik minat dan motivasi peserta didik dan 
pembacanya. Motivasi pembaca bisa timbul karena 
bahasa yang sederhana, mengalir dan mudah dipahami. 
Motivasi bisa timbul karena banyak gagasan dan ide-ide 
baru. Motivasi bisa timbul, karena buku ajar tersebut 
mengandung berbagai informasi yang relevan dengan 
kebutuhan belajar peserta didik dan pembaca. 

Selain itu, perlu mempertimbangkan penyususnan 
buku ajar biasanya banyak melibatkan pertimbangan 
segi pendidikan. Richadeau memberikan beberapa 
pandangan diantaranya adalah kesesuaiannya dengan 
tujuan pendidikan, kesesuaiaannya (termasuk kesesuaian 
bahasa) dengan tingkat kemampuan yang akan 
menggunakannya, dan kesesuiannya dengan kurikulum 
yang berlaku14.

14  Richadeau, F,. the design and Production of  textbooks: (A Practical 
Guide. Gower 1980), h. 11
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Perangakat lainya selain buku ajar adalah instrument 
assessment. Dinyatakan oleh Linn dan Gronlund15, bahwa 
assessment (penilaian) adalah suatu istilah umum yang 
meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan 
informasi tentang belajar mahasiswa (observasi, rata-rata 
pelaksanaan tes tertulis) dan format penilaian kemajuan 
belajar. Yang kebanyak pendidik mengenal dengan 
istilah instrument asessmen sebagai alat penilaian yang 
digunakan sebagai dasar utama untuk mengetahui tingkat 
pencapaian selama proses pembelajaran. instrument 
assessment yang layak untuk dijadikan standar adalah 
yang dapat digunakan untuk mengukur kepadatan, 
kedalaman, dan relevansi materi yang dibutuhkan sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa dalam kehidupan mereka 
sehari-hari. Pemahaman tentang assessment juga dapat 
menunjang keberhasilan dosen dalam melaksanakan 
penilaian dan ketercapaian dalam pembelajaran.

 Asseement yang baik seperti yang ditegaskan oleh 
Aries16, adalah 1), Assesment mengarah pada proses 
pembelajaran yang dilakukan mahasiswa proses tersebut 
dapat dilihat dan diamati sejak awal sampai akhir 
pembelajaran, 2) asesmen dilakukan untuk memantau 
proses pembelajaran di kelas, media pembelajaran, 
maupun proses evaluasi, 3) asesmen dilakukan secara 
terintegrasi dalam proses pembelajaran, 4) asesmen 

15  Robert L. Linn dan Gronlund,. Measurement and Assessment 
in teaching (new jersey/Columbus, ohio; meril an imprint of  prentice 
Hall education, 1995), h.5

16 Erna Febru Aries S. Asesmen dan evaluasi (Yogyakarta: Aditiya 
Media IKAPI, 2011), h. 2
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dilaksanakan kapan saja, baik di dalam kelas maupun di 
luar kelas. Waktunya bisa di awal, tengah, atau di akhir 
pembelajaran, 5) asesmen mengembangkan generalisasi-
generalisasi yang dianalisis dari hubungan antar variabel-
variabel selama proses pembelajaran. 

Keempat perangkat pembelajaran ini perlu untuk 
dikembangkan sehingga dapat terwujudnya pembelajaran 
yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan mampu 
memberikan hasil yang bermakna dan memuaskan 
bagi mahasiswa. Akan tetapi tidak semua perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen tergantung 
pada analisis kebutuhan mahasiswa yang ada. 

Seiring dengan kebutuhan dan penguasaan bahasa 
Inggris, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-
Undang No: 20 Tentang Pendidikan Nasional Pasal 37 
Ayat 1 tahun 2003 bahwa Inggris menjadi satu-satunya 
bahasa asing yang wajib dipelajari peserta didik dari 
jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai 
Perguruan Tinggi17. Bahasa Inggris sebagai salah satu dari 
sekian banyak bahasa yang ada di dunia, dan merupakan 
bahasa internasional yang sekarang ini hampir dipakai 
pada semua aspek kehidupan di masyarakat. Oleh karena 
itu mata pelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk 
mengembangkan kemampuan berkomunikasi berbahasa 
yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa, 
yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 
Keempat keterampilan inilah yang digunakan untuk 

17  Undng-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003, 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat 1.



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     13

menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan 
bermasyarakat.  Depdiknas, 2006: 3 Tujuan utamanya 
agar lulusan mampu berkomunikasi dan berwacana 
dalam bahasa Inggris pada tingkat literasi tertentu18. 

Selain itu dilingkunga kampus UIN Mataram 
masih minimya pengusaan mahasiswa terhadap bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar mereka sehari-hari.  Di 
samping itu pula, kurangya sarana dan prasarana belajar 
terutama perangkat pembelajaran yang relevan sehingga 
mampu memberikan stimulus dan meningkatkan 
motivasi belajar mahasiswa sehingga mampu menarik 
minat dan gairah belajar mahasiswa dengan tersedianya 
perangkat yang jelas, maka mahasiswa bisa diarahkan ke 
pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan 
sesuai kebutuhanya.

Secara konseptual, ada banyak faktor yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya mutu belajar bahasa 
asing di lingkungan kampus UIN Mataram khususnya, 
salah satu faktor tersebut adalah mutu pembelajaran. 
Berbicara tentang mutu pembelajaran biasanya selalu 
dilihat barometernya dari mutu hasil belajar. Sementara, 
mutu hasil belajar sangat berkaitan erat dengan mutu 
proses pembelajaran. ada asumsi yang menegaskan 
bahwa hasil belajar yang bermutu hanya mungkin bisa 
dicapai melalui proses pembelajaran yang bermutu. Hal 
ini sangat menitik beratkan kepada lembaga kampus 
untuk menyediakan sarana dan fasilitas pembelajaran. 

18  Depdiknas. Standar isi. ( Jakarta: Badan Standar Nasional 
Pendidikan, 2006), h. 3
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Justru ini sangat beralasan sekali, karena jika proses 
pembelajaran tidak oftimal, sangat sulit diharapan 
terjadinya hasil belajar yang bermutu.

Dinyatakan dalam undang-undang sistem 
pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1, ayat 
1, pembelajaran sebagai suatu proses interaksi peserta 
didik dengan pendidik, sumber belajar dan lingkungan 
belajar, 19 mengembangkan sistem pembelajaran 
dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 
siswa (Student Centered learning) yang dikenal Praktis, 
Afektif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) 
dan CTL. Sebagai suatu konsep, PAKEM adalah proses 
kegiatan belajar mengajar yang melibatkan anak 
didik secara aktif, intelektual, dan emosional sehingga 
mahasiswa betul-betul berperan dan berpartisipasi 
aktif  dalam melakukan kegiatan belajar. Disamping 
itu pendidik juga merupakan faktor penting dalam 
mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Hal ini 
ditegaskan juga oleh Choiri, bahwa suksesnya belajar 
mahasiswa dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu sarana 
pendidikan, metode belajar, dan motivasi belajar.20

Disamping itu Berdasarkan hasil observasi awal 
terhadap proses pembelajaran bahasa di perguruan tinggi, 
khususnya di obyek penelitian ini, masih cenderung 
didominasi menggunakan sistem pembelajaran 

19  undang-undang Sistem Pendidikan nasional nomor 20 Tahun 
2003 Pasal 1, ayat 1.

20 Choiri, Amrul,.  Sejumlah Fakta Penting Yang Perlu 
dipertimbangkan untuk Mencapai Sukses Belajar dalam Warta Vol. 6. 
no.3 lPM. (Surakarta: UMS Press, 2000), h. 36
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konvensional atau pembelajaran traditional. Sanjaya, 
dengan istilah lain di kenal dengan metode pembelajara 
ekspositori, dimana kesanya bahan ajar atau materi ajar 
disajikan secara satu arah dalam bentuk bahan jadi dan 
peserta didik dituntut menguasai bahan tersebut, lagi 
pula tidak memiliki rancangan perangkat yang jelas yang 
disesuaikan dengan materi yang akan diajar sehingga 
dalam hal ini pendidik cenderung berfungsi sebagai 
penyampai pesan atau informasi sehingga peserta didik 
cenderung dipandang sebagai objek didik yang pasif.21  

Beberapa temuan peneliti, di lingkungan kampus 
masih cukup memperihatinkan dari ketersediaan 
perangkat yang masih belum memadai sesuai kebutuhan 
mahasiswa, hasil wawancara dengan beberapa dosen 
bahasa Inggris di lingkungan kampus UIN Mataram 
yang menyatakan keluhan dan masukan supaya 
disetiap pembelajaran bahasa Inggris agar lebih pantas 
apabila menyajikan materi seyogyanya harus memiliki 
perangkat yang jelas dan bahan ajar yang jelas biar tidak 
rancuh sesuai dengan yang di ajarkan dosen kepada 
mahasiswa,  “pak hasbullah menyatakan ujarnya dalam 
sebuah diskusi, apakah sepantasnya nanti pada semester 
berikutnya sudah seharusnya dosen mengajar harus 
memiliki arah yang jelas dalam memberikan materi 
pembelajaran mensiasatinya dengan membuat sebuah 
perangkat pembelajaran yang inovatif  yang diselaraskan 
dengan kebutuhan pebelajar”,  sehingga setiap dosen 

21 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran . teori dan Praktik 
Pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KtSP) (kencana 
prenada media group, 2013), h. 229.
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terarah dalam setiap memberikan materi dan selalu 
mengacu kepada buku ajar yang sudah ada.

Temuan yang lain, dari sejumlah mahasiswa UIN 
Mataram, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi mahasiswa 
memberikan masukan supaya kedepan dalam pengajaran 
bahasa Inggris perlu ada solusi inovatif  dan kreatif  dari 
beberapa permasalahan yang antara lain adalah (1) 
kemampuan awal bahasa Inggris mahasiswa yang rata-
rata terbatas, (2) motivasi dan minat belajar mahasiswa 
dalam belajar bahasa Inggris yang masih  rendah, (3) sikap 
mahasiswa  yang masih negatif  terhadap bahasa Inggris 
itu sendiri, (4) kebijakan lembaga yang belum berpihak 
sepenuhnya pada upaya peningkatkan kemampuan 
bahasa Inggris mahasiswa, (5) tidak relevansinya materi 
ajar dengan kebutuhan mahasiswa yang sudah disiapkan  
oleh lembaga, dan  (6) belum adanya buku ajar yang 
dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. 

Untuk mengatasi kondisi selama ini, UIN 
Mataram sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 
mencetak calon pendidik dari semua jurusan, khususnya 
dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2016, 
menghimbau semua dosen jurusan agar semua memiliki 
perangkat pembelajaran yang disesuaikan pada masing-
masing mata kuliah yang diampu. Terutama sekali yang 
ditekankan pada mata kuliah bahasa Inggris yang ada di 
lingkungan kampus, sudah barang tentu ini menjadi suatu 
acuan pendidik agar di tahun-tahun ajaran mendatang 
mata kuliah bahasa Inggris sudah memiliki perangkat 
pembelajaran yang layak dan bisa di pakai.
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Deskripsi di atas merupakan gambaran pengamatan 
selama ini dari bulan agustus- oktober 2016 sebagai 
salah seorang dosen bahasa Inggris di UIN Mataram 
menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran masih 
bersifat konvensional dan perangkat tidak dikembangkan 
secara tepat disebabkan oleh tidak tersedianya perangkat 
pembelajaran yang utuh sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa, sehingga masih terdapat kekurangan 
atau kelemahan. Akibatnya, proses pembelajaran 
menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah ada 
masih jauh dari ketidak relevansian antara kebutuhan 
mahasiswa pada umumya. Karena para dosen 
menggunakan perangkat yang berbeda-beda dari sejumlah 
dosen bahasa Inggris, Kondisi ini kemudian memacu 
peneliti untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik 
berupa tersedianya sebuah perangkat pembelajaran  dan 
produk buku ajar dengan  instrument-instrumen lainya 
yang akan dikembangkan menjadi sebuah perangkat 
baik itu berupa silabus, Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS), bahan ajar, dan instrument assessment/instrumen 
penilaian.

Oleh sebab itu, perangkat pembelajaran yang ada 
saat ini perlu direvisi  dan dikembangkan agar lebih 
tepat, sesuai, dan memenuhi kebutuhan mahasiswa UIN 
Mataram karena mereka menginginkan pembelajaran 
yang memungkinkan mereka dapat berkomunikasi, 
berekspresi dan berimprovisasi secara aktif  dan kreatif  
menggunakan bahasa target dalam hal ini, bahasa Inggris 
sebagai bahasa asing.
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Selain melakukan wawancara secara ekskulif  
dengan dosen pengampu dan mahasiswa, peneliti juga 
mendalami dan menganalisa perangkat yang sudah 
ada, baik itu silabus, RPS, bahan ajar, dan instrument 
assessment yang di gunakan di UIN Mataram Fakultas 
dakwah dan Komunikasi yang masih memiliki banyak 
kekurangan, hasily menunjukkaan bahwa silabus yang 
dikembangkan terdiri atas komponen identitas mata 
kuliah, deskripsi mata kuliah,  kompetensi dasar, indikator 
kompetensi, materi pokok. Rencana Pembembelajaran 
Semester (RPS), dipaparkan tentang identitas mata kuliah, 
deskripsi mata kuliah, standar kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator kompetensi, materi pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran, penilaian, waktu, dan metode 
dan media. Dalam assessment mengunakan tes tulis, lisan 
dan pengamatan selama pembelajaran. 

Kesemunya itu terindetifikasi dari hasil wawancara 
langsung antara peneliti dan sebagian mahasiswa semester 
II A-D yang sedang menempuh MKU bahasa Inggris 1 
(pada tanggal 21 september 2016), menunjukkan bahwa 
kurangya buku-buku yang di jadikan sebagai sumber 
atau referensi yang relevan dengan perkuliahan dan 
ketiadaan bahan ajar MKU bahasa Inggris 1 merupakan 
salah satu faktor hambatan yang perlu segera dicarikan 
solusi. Mahasiswa semester II A dan D menuturkan 
pengalamanya selama mengikuti perkulihan MKU 
bahasa Inggris 1. Mereka mengungkapkan bahwa tidak 
ada kesingkronisasian anatara teori yang di sesuaikan 
kebutuhan mahasiswa dan minimnya anatara teori dan 
praktik. Selama ini dalam benak mahasiswa bahwa 
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bahasa itu akan mudah di pahami dan mampu untuk 
mengkomunikasikanya agar supaya teori harus di 
seimbangkan dengan peraktik setiap hari dan tidak luput 
dari bahan ajar yang sudah ada. Entah mahasiwa itu 
paham atau tidak dan bisa mengkomunikasikany yang 
jelas materi sudah di sampaikan begitu saja. Sehingga 
perlu memiliki metode dan pendekatan pembelajaran 
yang bisa membangun kreatifitas belajar mahasiswa.

Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada dosen 
yang memposisikan mahasiswa sebagai objek didik (yang 
acap kali mahasiswa diibaratkan sebagai pendengar yang 
setia yang sedikit sekali mereka diberikat waktu untuk 
memperaktikkan bahasa itu secara intens) sesegera 
mungkin ini diubah kearah pendekatan yang berpusat 
pada mahasiswa, yaitu pendekatan pembelajaran yang 
memposisikan mahasiswa sebagai subjek didik yang 
secara aktif  terlibat dalam proses pembelajaran, baik 
secara fisik, mental, maupun emosionalnya. Strategi yang 
paling sering digunakan untuk mengaktifkan mahasiswa 
adalah melibatkan mereka dalam diskusi dengan seluruh 
kelas. Strategi ini dalam realitasnya tidak terlalu efektif  
untuk melibatkan pertisipasi seluruh mahasiswa dalam 
interaksi perkuliahan, dan tidak merubah kemampuan 
berbahasa mahasiswa secara signifikan karena sebagian 
mereka ada yang haya sekedar mendengarkan hanya 
didominasi segelintir orang dan pasif  sebagai penonton. 
Meskipun dosen sudah berupaya penuh dan mendorong 
mahasiswa sedemikian rupa. 

Dari beberapa permasalahan yang telah 
dikemukakan di atas, mahasiswa UIN Mataram 
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tampaknya memerlukan perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 
dan tepat sesuai dengan tingkat atau level mereka agar 
relevansinya materi ajarnya jelas dan dapat menjadikan 
mahasiswa lebih tertarik dan termotivasi dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran, bahan ajar yang 
dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat 
agar dapat mencapai keberhasilan dalam belajar bahasa 
Inggris, dan bahan ajar yang menggunakan pendekatan 
alternatif  yang berpotensi memperbaiki kinerja belajar 
sesuai kebutuhan mereka sehingga dapat menjangkau 
semua aspek kemampuan bahasa Inggris secara 
komprehensif, dalam hal ini, pendekatan kontekstual 
(CTL) Contextual teaching and learning.

Lebih jelasnya, saat ini belum ada perangkat 
pembelajaran yang dirancang secara khusus bagi 
mahasiswa UIN Mataram yang dapat memenuhi 
kebutuhan mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris 
1, dan perlu dicarikan solusinya. Selama ini, kegiatan 
pembelajaran dengan menggunakan perangkat 
pembelajaran yang ada hanya terfokus pada materi 
membaca (reading) dan (speaking) pembelajaran 
ditunjang juga dengan kemampuan tata bahasa Inggris 
(grammar). Beberapa pakar memandangnya kurang 
efektif  karena ketiga unsur tersebut tidak cukup kuat 
dalam memaksimalkan kemampuan komunikasi verbal 
peserta didik sedangkan pengetahuan kebahasaan atau 
keterampilan berbahasa Inggris cenderung mahasiswa 
UIN Mataram di arahkan ke hal-hal yang lebih real, 
fakta yang berkaitan dengan dunia nyata. Selain itu 
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juga memotivasi mahasiswa untuk menghubungkan 
pengetahuan yang diperoleh. Pembelajaran dengan 
pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang 
dapat membantu dosen mengaitkan antara materi 
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata.  Blanchard 
dalam Julianto dkk, menegaskan dengan mendorong 
mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan 
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat,22 hal 
ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih tertarik dengan 
apa yang sedang dipelajari, memperkuat daya ingat 
mahasiswa pada apa yang dipelajari dan membantu 
mahasiswa dalam memahami apa yang sedang dipelajari. 
Johnson, menyatakan bahwa CTL adalah sebuah sistem 
belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa mahasiswa 
mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap 
makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan 
mereka menangkap makna dalam tugas-tugas kuliah 
jika mahasiswa bisa mengaitkan informasi baru dengan 
pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki 
sebelumnya. 23Mahasiswa di bimbing untuk melihat 
makna dalam tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, 
dan memberikan kesempatan dilakukannya pemecahan 
masalah secara riil/otentik serta latihan dan melakukan 
tugas sehingga mereka bisa menyerap pelajaran dan 
mengingatnya.

22 Julianto dkk,. teori dan implementasi Model-ModelPembelajaran 
inovatif. (Surabaya: Unesa University Press.2011), h. 75

23  Johnson, E. B,. Contextual teaching & learning: Menjadikan Kegiatan 
BelajarMengajar Mengasyikkan dan Bermakna.Bandung: Kaifa.2010), h. 14
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Pendekatan Kontekstual atau Contextual teaching 
and learning (CTL) merupakan konsep belajar yang 
memandang bahasa lebih tepat dilihat sebagai sesuatu 
yang berkenaan dengan apa yang dilakukan atau 
relevan, ada hubungan dan kaitanya langsung dari 
tindakan dengan bahasa tersebut dan fungsi bahasa 
serta mengandung maksud, makna dan kepentingan 
apa yang dapat diungkapkan melalui bahasa. Trianto, 
menyebutkan bahwa pembelajaran kontekstual bukan 
merupakan suatu konsep baru melainkan penerapan 
pembelajaran kontekstual sudah dari dulu dikenalkan 
dan pertama kali diusulkan oleh Dewey Pada tahun 
(1916) Dewey mengusulkan suatu kurikulum dan 
metodologi pembelajaran yang dikaitkan dengan minat 
dan pengalaman pebelajar24. Pendekatan  kontekstual 
adalah kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada 
pemikiran bahwa mahasiswa belajar lebih baik jika 
lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar akan 
lebih bermakna jika mahasiswa mengalami apa yang 
dipelajarinya, bukan mengetahuinya. 

Melalui penerapan pembelajaran kontekstual 
mahasiswa diharapkan belajar melalui proses “mengalami” 
bukan hanya “menghafal”. Disamping itu, kesadaran 
perlunya pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 
didasarkan adanya kenyataan bahwa sebagian besar 
mahasiswa tidak mampu menghubungkan antara apa 
yang mereka pelajari dengan bagaimana pemanfaatannya 
dalam kehidupan nyata. Hal ini karena pemahaman konsep 

24 Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontektual (Contextual teaching 
and learning). ( Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.2008), h. 9-10
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akademik yang mereka peroleh hanyalah merupakan 
sesuatu yang abstrak, belum menyentuh kebutuhan 
praktis kehidupan mahasiswa, baik dilingkungan kerja 
maupun masyarakat. Pembelajaran yang selama ini 
mereka terima hanyalah merupakan sesuatu yang abstrak, 
belum menyentuh sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 
Johnson menyatakan pembelajaran kontekstual adalah 
sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun 
pola-pola yang mewujudkan makna25. Lebih lanjut, 
bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem 
pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan 
makna dengan menghubungkan muatan akademis 
dengan konteks dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. 
Menurut Rusman CTL (Contextual teaching and learning) 
adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran 
dengan kehidupan nyata. Untuk mengaitkannya bisa 
dilakukan berbagai cara, selain karena memang materi 
yang dipelajari secara langsung terkait dengan kondisi 
faktual, juga disiasati dengan pemberian ilustrasi atau 
contoh, sumber belajar, media, dan lain sebagainya26.

Dengan menggunakan perangkat pembelajaran 
yang berpendekatan kontekstual, CTL (Contextual 
teaching and learning), diharapkan aktivitas pembelajaran 
bahasa Inggris di IAIN Mataram tidak hanya terfokus pada 
satu aspek keterampilan berbahasa, namun dapat juga 
menjangkau aktivitas keterampilan berbahasa lainnya, 
baik dari aktivitas membaca (reading), dipadukan terlibat 

25 Johnson, E. B,. Loc. Cit. h. 57-58
26 Rusman,. Model-model Pembelajaran. ( Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada.2010), h. 187.
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dalam aktivitas mendengarkan (listening), kemudian 
keterlibatanya dalam aktivitas berbicara (speaking), dan 
pebelajar akan terlibat langsung dalam aktivitas menulis 
(writing), supaya materi pembelajaran bahasa disajikan 
secara terpadu, disesuaikan dengan materi-materi sesuai 
dengan kebutuhan pebelajar dan berpijak pada satu tema 
tertentu.

Di samping itu, perangkat pembelajaran yang 
berpendekatan kontekstual dengan segala kelebihan 
dan kekuranganya memungkinkan pengajar dapat 
mengeksperiskan tentang keadaan di luar kelas melalui 
bahasa atau mencerminkan realitas dunia nyata yang 
sesungguhnya, sehingga dapat menjadikan pebelajar 
terlibat secara aktif  dalam kegiatan berbahasa. Jadi, 
perangkat pembelajaran berpendekatan kontekstual dapat 
menjadi sebuah alternative, solusi untuk menjembatani 
kesulitan dan permasalahan pebelajar dalam belajar 
bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sehingga tercapai 
tujuan pembelajaran yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah 

di atas, secara spesifik rumusan masalah  penelitian ini 
sebagai berikut.

Bagaimanakah hasil pengembangan perangkat 1. 
pembelajaran bahasa Inggris 1 berpendekatan 
kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa?
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Bagaimanakah tingkat validitas perangkat 2. 
pembelajaran MKU bahasa Inggris I berpendekatan 
kontekstual yang dikembangkan untuk mahasiswa 
UIN Mataram?

Bagaimanakah tingkat 3. kepraktisan perangkat 
pembelajaran MKU bahasa Inggris I berpendekatan 
kontekstual yang dikembangkan untuk mahasiswa 
UIN Mataram?

Bagaimanakah tingkat keefektifan perangkat 4. 
pembelajaran MKU bahasa Inggris 1 berpendekatan 
kontekstual yang dikembangkan dalam meningkatkan 
hasil belajar mahasiswa UIN Mataram?

C. Tujuan Penelitian 
Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan kontekstual 
berdasarkan kebutuhan mahasiswa UIN Mataram  
sehingga mereka dapat belajar bahasa Inggris sesuai 
dengan harapan mereka dan pada akhirnya mereka dapat 
berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik 
dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi yang nyata. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan (1) hasil pengembangan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan kontekstual 
untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa UIN Mataram, 
(2) kevalidan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan kontekstual yang dikembangkan untuk 
mahasiswa UIN Mataram, (3) kepraktisan perangkat 
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pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan kontekstual 
yang dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram dan 
(4) keefektifan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan kontekstual yang dikembangkan dalam 
meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar bahasa 
Inggris mahasiswa UIN Mataram.

D.	 Definisi	Operasional	
Perangkat pembelajaran MKU bahasa Inggris 1 1. 
berpendekatan kontekstual adalah sarana atau bahan 
yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik 
dalam pembelajaran di kelas yang terdiri atas silabus, 
rencana pembelajaran semester (RPS), buku ajar, dan 
instrument assessment. 

Pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep 2. 
pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dan 
aktivitas kelas dengan kehidupan dan pengalaman 
nyata mahasiswa. Pembelajaran kontekstual 
mengarahkan proses belajarnya untuk mengasah daya 
kreatifitas mahasiswa, pola berpikir kritis mahasiswa, 
dan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan 
masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan yang 
dimiliknya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan Perangkat Pembelajaran bahas Inggris 3. 
1 adalah suatu proses untuk memperoleh perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang memungkinkan 
dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran. 
Model pengembangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model pengembangan menurut 
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Borg dan Gall, atau sering juga disebut dengan (R&D) 
adalah suatu proses yang yang digunakan untuk 
mengembangkan dan mengesahkan produk bidang 
pendidikan27. 

Kevalidan perangkat pembelajaran adalah kecocokan 4. 
atau kesesuaian perangkat yang dikembangkan 
dengan pendekatan pembelajaran kontekstual 
dipilih. Perangkat pembelajaran dikatakan valid, jika 
memenuhi validitas isi, yang ditentukan oleh para 
ahli.

 Kepraktisan Perangkat Pembelajaran Perangkat 5. 
pembelajaran dikatakan praktis jika ahli menyatakan 
perangkat pembelajaran tersebut dapat digunakan di 
lapangan dengan sedikit atau tanpa revisi 

 Keefektifan Perangkat Pembelajaran Efektif  adalah 6. 
seberapa besar pembelajaran dengan menggunakan 
perangkat yang dikembangkan mencapai indikator-
indikator efektifitas pembelajaran. Adapun indikator-
indikator efektifitas pembelajaran dalam penelitian 
ini meliputi (a) Aktivitas dosen dalam mengelola 
pembelajaran efektif, (b) Aktivitas mahasiswa efektif, 
(c) Keterlaksanaan sintaks pembelajaran efektif, (d) 
Respon mahasiswa terhadap pembelajaran positif, (e) 
Rata-rata hasil belajar mahasiswa memenuhi batas 
ketuntasan individual dan klasikal Jika kelima aspek 
tersebut terpenuhi maka perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan dapat dikatakan efektif.

27 Borg. W.R. et,al,. 1983. educational research: An introduction. 
(New York: Longman.1983), h. 775
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E.	 METODOLOGI	

1.	 Tempat	dan	Waktu	Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas 

Agama Islam Negeri Mataram bertempat di jalan 
Pendidikan no. 36 Mataram- NTB. UIN Mataram 
memiliki tiga fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah dan 
komunikasi, Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, dan 
dari ketiga fakultas yang ada di UIN ini mengajarkan 
mata kuliah yang sama yaitu (MKU) mata kuliah umum 
bahasa Inggris dengan jumlah alokasi SKS yang sama pula. 
yaitu 8 sks dari matrikulasi 1 dan 2 dan bahasa Inggris 1 
dan 2. Pemilihan waktu penelitian ini didasarkan pada 
kemunculan MKU Bahasa Inggris 1 pada semester ganjil. 
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 
rencana waktu selama (1) tahun. 

2. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan 

perangkat pembelajaran, maka rancangan penelitian 
yang akan digunakan adalah rancangan penelitian dan 
pengembangan yang lebih dikenal dengan istilah research 
and development (R&D). Model pengembangan merupakan 
dasara yang digunakan untuk mengemabangkan produk 
yang akan dihasilkan. Model rancangan pengembangan 
yang efektif  menuntut kesesuaian antara pendekatan 
yang digunakan dengan produk yang akan dihasilkan.   
Pelaksanaan penelitian ini berpedoman pada metode 
R&D. 
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 Tujuan utama penelitian pengembangan research 
and development (R&D adalah:

1)  Untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk 
berupa model, perangkat pembelajaran seperti, perangkat 
pembelajaran, materi, media, metode, alat, dan strategi 
pembelajaran yang valid dan teruji keberhasilannya 
meningkatkan pembelajaran di kelas dan bukan untuk 
menguji teori. 

2)  Menguji keefektifan produk sebagai fungsi validasi, 
dilakukan melalui uji coba terbatas, pada target di mana 
produk akan digunakan untuk pembelajaran.

3)  Menguji efisiensi, kemenarikan, dan kemudahan produk, 
di ujicoba lapangan, pada target yang lebih luas dimana 
produk akan digunakan untuk pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian dan saran dari penelitian 
pengembangan di atas dapat diperoleh gambaran bahwa 
penelitian pengembangan yang merupakan bagian 
dari penelitian kualitatif  dilakukan, manakala peneliti 
mengharapakan adanya hasil atau produk dari kegiatan 
penelitian dengan menempuh beberapa uji kelayakan 
produk sesuai model rancangan yang dijadikan acuan. 
Di samping tetap memperhatikan sejumlah langkah 
yang harus ditempuh ketika melakukan penelitian 
pengembangan tersebut.

Jadi, produk yang akan dikembangkan dalam 
penelitian ini adalah sebuah perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris berpendekatan kontekstual yang akan 
digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 
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bahasa Inggris di IAIN Mataram melalui proses validasi 
dan ujicoba produk. 

3. Pendekatan	Penelitian	
 Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan. Produk pengembangan dalam penelitian 
ini adalah berupa buku teks bahasa Inggris kontekstual 
yang teruji validitas, kepraktisan, dan efektivitasnya 
sebagai upaya menciptakan situasi belajar aktif  bagi 
mahasiswa UIN Mataram. Pengembangan buku teks 
bahasa inggris kontekstual dalam penelitian ini mengikuti 
prosedur pengembangan menurut Borg dan Gall (1979).
Pelaksanaan penelitian pengembangan meliputi sepuluh 
tahap yaitu: 

1)  Research and information collection, pengumpulan 
informasi berkaitan dengan subjek yang akan 
dikembangn dengan cara studi literature/ 
penelitian terdahulu  dan observasi kelas untuk 
mengetahui kebutuhan mahasiswa dan kondisi 
yang sebenarnya.

2)  Planning, perencanaan yang meliputi menetapkan 
keterampilan, tujuan, desain penelitian, Silabus, 
SAP dan menyiapkan bahan pembelajaran, tes dan 
angket , uji kelayakan; 

3)  Develop preliminary product, mengembangkan 
prototype produk awal yang sesuai dengan strategi 
pembelajaran Kontekstual, pengembangan 
rancangan produk yang terdiri dari persiapan materi 
pembelajaran, buku ajar dan sarana evaluasi. 
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4)  Preliminary field testing, uji produk pada mahasiswa 
kelompok kecil, dengan 6 sampi 12 subjek. Data 
diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan 
kuesioner untuk dianalisis.

5) Main product revision, revisi produk sesuai 
dengan rekomendasi berdasarkan uji lapangan 
pendahuluan. 

6)  Main field testing, uji coba lapangan (kelas) dari 
produk dengan pemberian pre-tes dan post sebelum 
dan sesudah penerapan produk, pemberian angket, 
observasi kelas disamping itu angket juga diberikan 
kepada dosen sebagai pengguna produk.

7) Operational product revision, yang dilakukan 
berdasarkan rekomendasi uji lapangan utama.

8)  Operational field testing, uji validasi dari ahli isi, 
desain dan media pembelajaran; 

9)  Final product revision, perbaikan produk 
berdasarkan hasil penilaian ahli isi, desain dan 
media pembelajaran; 

10)  Desemination and implementation, deseminasi dan 
implementasi dari produk. 

	 Validasi	produk	terdiri	dari:	
a)  uji coba kelompok kecil pada tahap ke empat 

yang respondennya terdiri dari 9 mahasiswa 
dengan criteria 3 mahasiswa berpengetahuan 
tinggi, 3 mahasiswa berpengetahuan sedang 
dan 3 mahasiswa berpengetahuan rendah, 



32     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

b) Uji coba kelas (30 mahasiswa) dilaksanakan 
dalam 2 X pertemuan dengan alokasi waktu 
80 menit untuk 1 X pertemuan. Dalam uji 
coba kelas dilaksanakan pula pre-tes dan pos- 
test, observasi kelas oleh teman sejawat serta 
pemberian angket kepada mahasiswa, 

c)  Uji coba dosen sejawat dilaksanakan terhadap 
2-3 orang dosen bahasa Inggris dengan 
pemberian angket untuk penilaian produk 
buku ajar yang akan dikembangkan,

 d) validasi ahli, untuk validasi isi dan desain 
produk dilakukan oleh ahli isi dan desain 
pembelajaran, untuk validasi media dilakukan 
oleh ahli media pembelajaran. 

	 Instrumen	yang	digunakan	dalam	penelitian	ini	
yaitu:	
1)  Instrumen yang digunakan untuk validasi ahli 

isi dan ahli desain, ahli media pembelajaran 
yaitu berupa lembar validasi dan angket untuk 
mengetahui tingkat validitas produk yang 
dikembangkan.

2)  Instrumen yang digunakan untuk uji coba 
kelompok kecil dan uji kelas berupa angket 
untuk mengetahui tanggapan/penilaian 
mahasiswa terhadap produk buku ajar yang 
dikembangkan, 

3)  Instrument untuk mengukur kepraktisan 
berupa a) angket respon dosen sejawat 
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terhadap penggunaan produk buku ajar yang 
akan dikembangkan, b) lembar observasi 
terhadap penggunaan produk di kelas, dan 

4)  Instrument untuk mengukur efektivitas 
produk buku ajar yang dikembangkan berupa 
pre-tes dan post - tes.

  Mengacu pada pendapat Borg and Gall (1979), 
peneliti menggunakan desain penelitian pengembangan 
4 tahap yaitu: (1) tahap explorasi yang terdiri dari langkah 
1,2, dan 3; (2) tahap pengembangan, yang terdiri dari tahap 
4 dan 5; (3) tahap pengujian, yang terdiri dari langkah 
6 dan 7 dan (4) tahap diseminasi yang mencerminkan 
langkah 10.

4.	 Teknik	Pengumpulan	Data
Secara rinci beberapa metode pengumpulan data. 

Antaranya adalah metode wawancara, metode observasi 
dan metode angket, dan dokumentasi, kelayakn buku.

Wawancara mendalam dengan 2 orang dosen dan 1. 
mahasiswa berkenaan dengan hal-hal yang terkait 
dengan pembelajaran bahsa Iggris 1.

Metode observasi menekankan pada teknik 2. 
pengumpulan data dengan cara pengamatan secara 
langsung terhadap objek penelitian, dalam kaitanya 
mengamati langsung keterlibatan mahasiswa dalam 
proses pembelajaran. Observasi dilakukan selama 
uji coba dilakukan untuk memperoleh data-data 
pendukung yang dapat digunakan untuk acuan 
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penyusunan serta perbaikan dalam pengembangan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris 1.

Metode angket atau kuesioner diantaraya: 3. 

Merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan • 
data secara tidak langsung, melainkan dengan 
menyampaiakan pertanyaan atau pernyataan 
tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh 
respoden. 

Memberikan angket penilaian pada ahli materi, • 
ahli media, dan dosen untuk mengukur kevalidan 
perangkat yang dikembangkan.

Memberikan angket penilaian pada ahli materi • 
dan ahli media untuk mengukur keefektifan 
perangkat yang dikembangkan.

Memberikan angket respon kepada peserta • 
didik untuk mengukur kepraktisan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan

4.  Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan 
data kualitatif  dengan melihat atau menganalisis 
dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri, 
dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan hasil 
data secara fakta/riil yang ada di lapangan.

5. Teknik Analisis Data
Ada empat jenis data yang akan dikumpulkan 

dalam penelitian ini, yakni  (1) data rancangan 
perangkat pembelajaran, (2) tingkat validitas 
perangkat pembelajaran, (3) tingkat kepraktisan 
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perangkat pembelajaran, dan (4) tingkat keefektifan 
perangkat pembelajaran. Seluruh data yang diperoleh 
dikelompokkan menurut sifatnya menjadi dua, yakni 
data kualitatif  dan data kuantitatif. Pada analisis data 
kualitatif, data kualitatif  dianalisis secara deskriptif  
kualitatif. ini digunakan untuk mengolah data hasil 
observasi, tannggapan ahli dan pengguna buku ajar 
melalui angket terbuka, tanggapan respon pengguna 
bahan ajar melalui wawancara, catatan anekdot, dan tes 
refleksi diri. Teknik analisis statistik deskriptif  digunakan 
untuk mengolah data angket tertutup dan hasil tes dalam 
perkuliahan.

Sedangkan analisis data kuantitatif  dibagi menjadi 3 
(tiga) macam, yaitu analisis kevalidan, analisis kepraktisan, 
dan analisis keefektifan, Analisis kevalidan perangkat 
pembelajaran yang dihasilkan dengan pendekatan 
kontekstual didasarkan pada data hasil validasi oleh ahli 
materi dan ahli media. 

Teknik analisis data; ada dua teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian pengembangan 
ini yaitu analisis statistik deskriptif  dan analisis uji-t. 
Analisis statistik deskriptif  digunakan untuk validasi isi 
instrument tes yang dikembangkan, sedangkan analisis 
uji-t digunakan untuk menganalisa keunggulan dari 
produk yang dikembangkan melalui nilai pencapaian 
mahsiswa dalam pre-tes yang dilaksanakan sebelum 
penggunaan produk buku teks yang dikembangkan 
dan nilai pencapaian mahasiswa dalam post-tes 
yang dilaksanakan setelah penggunaan produk yang 
dikembangkan. Efektifitas produk yang digunakan juga 
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dinilai berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
yang ditetapkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris1 
Fakultas Dakwah UIN Mataram. 

1.	 Analisis	Validitas	Perangkat	Pembelajaran
Instrumen yang digunakan untuk menganalisis 

kevalidan perangkat pembelajaran diperoleh dengan 
menggunakan lembar validasi yang meliputi: lembar 
validasi silabus, SAP, buku ajar, dan assessment. Hasil 
validasi oleh validator dengan menggunakan lembar 
validasi dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

rxy = 
( )( ){ }22 yx

xy
ΣΣ

Σ

dimana:

rxy = Koefisien korelasi antara soal-soal dari yang dicari va-
liditasnya dengan skor total

xyΣ  = Jumlah perkalian x dan y

x2  = (x : XX − )

y2  = (y : YY − )
Adaptasi dari (Arikunto, 2006: 70).28

 
Tabel 3.1 Pedoman Penskoran Lembar Penilaian 
Perangkat Pembelajaran

Skor Kriteria 
5 Sangat baik 

28 Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
Jakarta: Rineka Cipta.h .7
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4 Baik 
3 Cukup 
2 Kurang baik 
1 Sangat kurang baik 

validitas perangkat pembelajaran diperoleh dengan 
melakukan langkah-langkah   dalam menganalisis kriteria 
kualitas produk yang dikembangkan adalah sebagai 
berikut.

Skor yang diberikan oleh masing-masing • 
validator dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian 
dirata-ratakan kembali sampai kembali sampai 
diperoleh skor total.

Rata-rata skor yang diperoleh dari masing-• 
masing validator dijumlahkan, dan kemudian 
dirata-ratakan kembali sampai diperoleh skor 
total.

validitas perangkat pembelajaran ditentukan • 
dengan mengonversi rata-rata skor total menjadi 
nilai kualitas dengan. Mengubah penilaian 
dalam bentuk kualitatif  menjadi kuantitatif  
dengan menggunakan skala Likert. Pedoman 
skor penilaian menurut Husaini Usman dan 
Purnomo Setiady Akbar (2011: 65) sebagai 
berikut:29

29 Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd dan R. Purnomo Setiady 
Akbar, M.Pd.2006. Pengantar Statistika”.Jakarta:Bumi Aksara. H. 65
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Tabel 3.2 berikut

Rumus Rata skor Kriteria 

X > x + 1, 8 x sb i >4,2 Sangat baik 

Xi + 0, 6 x sbi < x≤ xi +1,8 x sbi >3,4 -4,2 Baik 

X I – 0,6 x sbi < x≤ xi+0,6 x sbi
>2,6 – 3,4 Cukup 

X I – 1,8 x sbi < x≤ xi+0,6 x sbi
>1,8 – 2,6  kurang 

X ≤ x + 1, 8 x sb i ≤ 1,8 Sangat kurang 

Penentuan kriteria: 
Skor maksimal ideal = 5 
Skor minimal ideal = 1 
Skor aktual = X 
Rata-rata ideal =     ˉxi
Simpangan baku ideal = sb i

2.	 Analisis	 Tingkat	 Kepraktisan	 Perangkat	
Pembelajaran	
 Data mengenai tingkat kepraktisan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan diperoleh dari 
respons pengguna perangkat pembelajaran. Respons 
ini diperoleh melalui hasil wawancara, serta angket 
respons yang diberikan kepada dosen pengampu mata 
kuliah dan mahasiswa setelah mengikuti seluruh 
kegiatan pembelajaran. Analisis kepraktisan perangkat 
pembelajaran yang dihasilkan dengan pendekatan 
kontekstual dan model pembelajaran didasarkan 
pada data angket respons mahasiswa dan dosen, serta 
lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Analisis 
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lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran merujuk 
pada persentase rata-rata keterlaksanaan kegiatan 
pembelajaran yang telah disusun pada RPS. Rata-rata 
skor yang diperoleh kemudian dikonversi berdasarkan 
kriteria kepraktisan perangkat pembelajaran. Analisis 
kepraktisan dengan angket respon mahasiswa dapat 
dianalisis denganlangkah-langkah sebagai berikut:

a. Data kuantitatif  yang diperoleh dari angket respon 
mahasiswa yang disusun dengan skala likert interval 
1 sampai dengan 5 dihitung skor rata-ratanya untuk 
tiap butir pernyataan dengan pedoman penskoran 
sebagai berikut.

Tabel 3.1 Pedoman Penskoran Angket Respon

Respon
Skor untuk
Pernyataan

Positif

Skor untuk
Pernyataan 

Negatif

Sangat setuju 5 1

Setuju 4 2

cukup 3 3

Kurang setuju 2 4

Sangat tidak setuju 1 5

Skor rata-rata penilaian diperoleh dengan rumus:

Skor rata-rata                 = skor total         ………….(3)
   Banyak butir pernyataan 

Skor rata-rata keseluruhan =  Jumlah skor rata-rata....(4)
    Banyak aspek 



40     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

3.	 Analisis	efektivitas	Perangkat	Pembelajaran
 Efektivitas perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan dapat dilihat dari perbandingan hasil 
belajar mahasiswa yang meliputi 1) skor hasil observasi  
terhadap Mahasiswa, 2) skor hasil tes kemampuan kognitif  
mahasiswa, dan 3) skor hasil tes keterampilan berbahasa 
Inggris mahasiswa melalui kegiatan unjuk kerja.

Produk yang dikembangkan dinyatakan memiliki 
tingkat keefektifan yang baik jika minimal persentase 
ketuntasan yang diperoleh Efektif.

b. Skor Hasil Tes Kemampuan Kognitif  Mahasiswa

Hasil tes kemampuan kognitif  mahasiswa diperoleh 
melalui tes formatif  pada akhir setiap pertemuan 
perkuliahan dan dalam kegiatan ujian tengah semester. Tes 
formatif  dalam akhir setiap perkuliahan dilakukan dengan 
memberikan tes objektif  sebanyak sepuluh sepuluh soal, 
sedangkan tes ujian tengah semester berbentuk tes esai 
yang telah disiapkan oleh pengampu mata kuliah. Hasil 
tes akan mencerminkan tingkat penguasaan materi yang 
dipelajari oleh mahasiswa. Konversi skor mentah menjadi 
nilai dengan menggunakan PAP skala lima dipaparkan 
dalam tabel.
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Tabel 3,5 Konversi Nilai 

No 
Tingkat 

Penugasan 
Nilai/
angka

Nilai /
Huruf 

Keterangan 

1 85%-100% 4 A

Amat baik /sangat 
efektif digunakan untuk 
meningkatkan penguasaan 
mahasiswa terhadap materi

2 70%-84% 3 B

Baik/ efektif digunakan 
untuk meningkatkan 
penguasaan mahasiswa 
terhadap materi 

3 55%-69% 2 C

Cukup/ cukup efektif 
digunakan untuk 
meningkatkan penguasaan 
mahasiswa terhadap materi 

4 40%-54% 1 D

Kurang/ kurang efektif 
digunakan untuk 
meningkatkan penguasaan 
mahasiswa terhadap materi

5 0%-39% 0 E

Amat Kurang/ amat kurang 
efektif digunakan untuk 
meningkatkan penguasaan 
mahasiswa terhadap materi

 (Diadopsi dari Pedoman Studi Universitas Pendidikan Ganesha, 
2014)

c. Skor hasil tes Keterampilan Berbahasa Inggris 1

Hasil tes keterampilan berbahasa Inggris 1 
mahasiswa diperoleh melalui tes unjuk kerja pada 
setiap bahasan pertemuan perkuliahan dan dalam 
kegiatan ujian akhir semester. Tes unjuk kerja dalam 
setiap bahasaan pertemuan perkuliahan maupun dalam 
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ujian akhir semester didasarkan pada rubrik penilaian 
jenis kegiatan berbahasa interaksional yang dirancang. 
Prosedur penilaian hasil tes keterampilan berbahasa 
mahasiswa. Hasil tes akan mencerminkan tingkat 
keterampilan berkomunikasi mahasiswa. Konversi skor 
mentah menjadi nilai dengan menggunakan PAP skala 
lima dipaparkan dalam tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6 konversi Nilai

No Angka Huruf Keterangan 

1 4 A
Amat baik/sangat efektif digunakan untuk 
meningkatkan keterampilan berbahasa Ingris 1 
mahasiswa dalam komunikasi interaksional

2 3 B
Baik/ efektif digunakan untuk meningkatkan 
keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi 
interaksional

3 2 C
Cukup/cukup efektif digunakan untuk 
meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam 
berkomunikasi interaksional

4 1 D
Kurang/kurang efektif digunakan untuk 
meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam 
borkomunikasi interaksional

5 0 E
Amat kurang/amat kurang efektif digunakan 
untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa 
dalam berkomunikasi interaksional

(Diadopsi dari Pedoman Studi Universitas Pendidikan Ganesha, 
2014)
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6.	 Langkah-Langkah	Pengembangan	

1.	 Studi	Pendahuluan	(Pra-survey)
langkah utama yang harus dilakukan adalah 

melakukan penelitian pendahuluan atau pengumpulan 
informasi awal. Dalam penelitian pengembangan, 
penelitian pendahuluan yang akan dilakukan adalah 
melakukan analisis kebutuhan (need analysis) guna 
memperoleh informasi mengenai kebutuhan mahasiswa 
dalam belajar bahasa Inggris di IAIN Mataram. Data hasil 
analisis kebutuhan ini akan digunakan sebagai landasan 
dalam mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dalam 
studi ini instrument yang dapat digunakan oleh peneliti 
antara lain: angket, wawancara dan dokumentasi.

Dalam melakukan analisis kebutuhan, beberapa 
pihak terkait (stake holders) seperti mahasiswa, dosen, 
unsur pimpinan, pengguna lulusan, ahli analisis 
kebutuhan, dan lain-lain dapat dilibatkan. Dalam 
penelitian ini, subjek yang akan dilibatkan dalam 
analisis kebutuhan adalah mahasiswa dan dosen UIN 
Mataram. Selanjutnya Richard (2001) menyebutkan 
bahwa informasi terpenting yang harus diungkap lewat 
analisis kebutuhan yaitu analisis situasi  yang antara lain 
mencakup pemetaan pada lingkup apa saja lulusan akan 
menggunakan kompetensinya, tujuan penyelenggaraan 
program studi yang dirumuskan dalam seperangkat 
kompetensi dasar, jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan 
agar lulusan dapat bersaing dalam lingkup tugasnya, 
dan tingkat atau standar kompetensi yang dibutuhkan 
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agar lulusan dapat berperan dengan baik dalam lingkup 
pekerjaannya kelak. Dari hasil analisis kebutuhan ini akan 
diperoleh serangkaian daftar kebutuhan yang kemudian 
dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam daftar tujuan. 

2.	 Perencanaan	Model	Pengembangan
 Meskipun terdapat banyak macam model 

pengembangan pembelajaran, pengembangan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan kontekstual 
untuk mahasiswa IAIN Mataram dalam penelitian ini 
akan mengadopsi model pengembangan pembelajaran. 
Menurut Borg dan Gall, pendekatan research and 
development (R & D) terdiri dari sepuluh langkah. 30

•	 Studi	 pendahuluan	 (Research and Information 
Collecting)
a. Analisis Kebutuhan 

 Pada tahapan ini pengembang akan 
melakukan analisis kebutuhan, pengembang 
akan menganalisis karaktersitik mahasiswa, 
kompetensi atau kemampuan yang 
diperlukan oleh mahasiswa, kriteria atau 
evaluasi pencapaian komptensi, dan kondisi 
yang diperlukan untuk memperlihatkan 
kompetensi yang dipelajari.

b. Studi Literatur

30 Borg, W.R. & Gall, M.D. 1989. educational research: An introduction, 
Fifth edition. New York:  Longman, 1989), h. 783-795
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 Dalam tahapan ini pengembang melakukan 
studi literatur untuk pengenalan sementara 
terhadap produk yang akan dikembangkan. 
Studi literatur ini dikerjakan untuk 
mengumpulkan temuan riset dan informasi 
lain yang bersangkutan dengan pengembangan 
produk yang direncanakan di IAIN Mataram.

 c.  Riset Skala Kecil

 Pengembang perlu melakukan riset skala 
kecil untuk mengetahui beberapa hal tentang 
produk yang akan dikembangkan.

•	 Planning atau Perencanaan 
Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembang 

dapat melanjutkan langkah kedua, yaitu merencanakan 
penelitian. hal yang terpenting dalam perencanaan adalah 
pernyataan tujuan yang harus dicapai produk yang akan 
dikembangkan dalam penelitian ini.

•	 Develop Preliminary of  Product atau Pengembangan	
Produk	Awal
Langkah ini meliputi: 1) Menentukan desain 

produk yang akan dikembangkan (desain hipotetik), 
2) menentukan sarana dan prasarana penelitian yang 
dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, 
3) meliputi: penyiapan materi pembelajaran atau bahan 
ajar, penyusunan buku ajar, dan perangkat evaluasi. 
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•	 Preliminary Field Test	atau	Uji	Coba	Awal
Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. 

Langkah ini meliputi: 1) melakukan uji lapangan awal 
terhadap desain produk; 2) bersifat terbatas, baik substansi 
desain maupun pihak-pihak yang terlibat; 3) uji lapangan 
awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh 
desain layak, baik substansi maupun metodologi.

•	 Main Product Revision atau	Revisi	Produk	Tahap	I
Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain 

berdasarakan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan 
produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba 
lapangan secara terbatas. Setelah mendapatkan masukan 
dan saran saran dari hasil uji lapangan. Evaluasi yang 
dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga 
perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal.

•	 Main Field Testing	atau	Uji	Coba
Langkah merupakan uji produk secara lebih 

luas. Langkah ini meliputi 1) melakukan uji efektivitas 
desain produk, 2) uji efektivitas desain, pada umumnya, 
menggunakan teknik eksperimen model pengulangan, 3) 
Hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektif, 
baik dari sisi substansi maupun metodologi.

Pada tahapan ini digunakan untuk mendapatkan 
evaluasi atas produk. Angket dibuat untuk mendapatkan 
umpan balik dari mahasiswa yang menjadi sampel 
penelitian.
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•	 Operational Product Revision	 atau	Revisi	Produk	
Tahap	II
Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah 

dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan 
yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji 
lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk 
yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba 
lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya 
kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest 
dan posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal. 
Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil 
sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif. Dan melakukan revisi sesuai masukan dan 
saran-saran hasil uji lapangan dan praktisi pendidikan.

•	 Operational Field Testing atau	 Uji	 Coba	
Operasional
Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan 

skala besar: 1) melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas 
desain produk; 2) uji efektivitas dan adabtabilitas desain 
melibatkan para calon pemakai produk; 3) hasil uji 
lapangan adalah diperoleh model desain yang siap 
diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi.

•	 Final Product Revision Atau	Revisi	Produk	Tahap	
Akhir
Langkah ini akan lebih menyempurnakan 

produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan 
produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya 
produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah 
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didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya 
dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan 
produk akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat 
diandalkan.

•	 Dissemination and Implementation Atau 
Penyebaran	dan	Implementasi
Tahap ini merupakan tahap pengguna perangkat yang 

telah dikembangan peneliti, pada skala yang lebih luas, dengan 
melalui langkah-langkah, meneliti hasil penelitian yang berkaitan 
dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan 
produk berdasarkan hasil penelitian, uji lapangan, mengurangi 
devisiensi yang ditemukan dalam tahap ujicoba lapangan.

3.	 Validasi,	 Evaluasi,	 Revisi	 Model,	 dan	 Ujicoba	
Perangkat	Pembelajaran

a.	 Validasi 

validasai adalah sangat penting dalam penelitian 
pengembanagan dan itu merupakan penilaian atau 
evaluasi terhadap perangkat pembelajaran yang telah 
dikembangkan dengan melibatkan para ahli. Sugiyono 
(2009: 302) menyampaikan bahwa setelah desain produk 
yang  divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli 
lainnya, maka akan diketahui kelemahannya. Perbaikan 
desain adalah proses yang dilakukan untuk memperbaiki 
kelemahan dari desain produk yang ditemukan dari proses 
validasi. Dalam proses validasi peneliti akan menemukan 
kelemahan dari desain produknya. Kelemahan tersebut 
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selanjutnya diperbaiki. Perbaikan produk sendiri 
dilakukan oleh peneliti.  31

Dalam tahap ini, ahli desain pembelajaran dan 
ahli materi pembelajaran bahasa Inggris akan dilibatkan 
untuk memberikan saran, masukan dan komentar apakah 
perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan 
peneliti telah memenuhi kriteria produk pendidikan 
yang baik dan atau apakah perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan telah sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan untuk tujuan pengembangan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan kontekstual . 
para ahli juga bisa memvalidasi atau mengevaluasi dengan 
menggunakan kriteria mereka sendiri terhadap produk 
perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan, 
penentuan dan pemilihan ahli dalam proses validasi akan 
memepertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah 
pengalaman, pengetahuan, kompetensi, latar belakang, 
perhatian, dan minat ahli.

b. Evaluasi	dan	revisi

Pada tahap ini, pengembang atau perancang 
perangkat pembelajaran akan melakukan evaluasi 
terhadap perangkat pembelajaran yang akan diujicobakan 
dan akan dilakukan revisi bila diperlukan.  Hasil dari 
evaluasi dan revisi ini kemudian akan digunakan sebagai 
dasar untuk menilai kevalidan, kepraktisan, keefektifan, 
sehingga tahapan menyempurnakan perangkat, dan 

31 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan r&d, 
(Bandung : Alfabeta, 2009), h. 302
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memfinalisasi perangkat pembelajaraan mata kuliah 
umum bahasa Inggris 1 yang telah dikembangkan. 

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui dua 
macam tes, yaitu testertulis dan evaluasi unjuk kerja. 
Karena materi pembelajaran inibersifat praktik 
sehingga diperlukan evaluasi unjuk kerja untuk melihat 
kemampuan mahasiswa dalam menguasai bahasa 
Inggris 1. Merevisi dilakukan untuk melihat seberapa 
jauh pembelajaran efektif  dalam pencapaian kompetensi 
yang telah direncanakan. Jika kompetensi belum tercapai 
maka perlu dilakukan revisi terhadap perencanaan 
pembelajaran.

c. Uji Coba  Perangkat Pembelajaran

Setelah selesai dengan kegiatan pada tahap pertama 
(Studi Pendahuluan), kegiatan dilanjutkan dengan tahap 
kedua, (Uji Coba Pengembangan Produk Pendidikan 
Model Pembelajaran Kontekstual). Dalam tahap ini 
ada dua langkah, langkah pertama melakukan uji coba 
terbatas dan langkah kedua uji coba yang  lebih luas.

Ujicoba dilakukan setelah perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan telah selesai direvisi berdasarkan 
masukan, komentar, dan saran para ahli/pakar, tujuan 
utama ujicoba adalah untuk medapatkan umpan balik 
feedback, apakah perangkat pembelajaran yang akan 
dikembangakan sudah tepat dan cocok atau perlu 
direvisi kembali. Ujicoba juga dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data tentang kelayakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dalam hal kevalidan, 
keperaktisan, keefektifan, efisiensi, tingkat kesulitan, 
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kemanfaatan, dan kemudahanya, kemudian untuk 
menemukan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah 
yang perlu untuk pada perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. ujicoba akan dilakukan dengan harapan 
supaya perangkat pembelajaran, yang akan dikembangkan 
dalam kegiatan pembelajaran bisa membantu dosen 
supaya lebih memudahkan dalam proses pembelajaran dan 
mahasiswa juga lebih gampang dalam mengikuti materi 
perkuliahan, sesuai dengan subjek ujicoba dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa uin Mataram. disamping itu, dosen 
kolega juga dilibatkan untuk mendapatkan semua informasi 
mengenai keterterapan dan kelebihan serta kelemahanya dari 
perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Sesuai 
dengan pemaparan di atas kemudian dilakukan  uji coba 
terbatas atau kelompok kecil dan langkah kedua uji coba 
lebih luas atau ujicoba lapangan. Ujicoba terbatas akan 
melibatkan dosen, dan sejumlah mahasiswa 15-20 orang 
mahasiswa dengan tujuan mengidentifikasi kekurangan, 
kelemahan, kesalahan yang tampak dalam perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan seperti kesalahan 
penyusunan, dan penyimpangan dari perangkat yang 
tidak sesuai dengan materi yang diajarakan, kesalahan 
tulis, dan kesalahan ejaan juga dan lain sebagainya lalu 
melihat sejauh mana kejelasan isi perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan secara akurat dan cermat. Ujicoba 
lapangan atau ujicoba lebih luas akan melibatkan 1-2 kelas 
masing-masing kelas jumlah mahasiswa 25-30 mahasiswa 
yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang 
kevaliditasan, keperaktisan, keefektifan, keefisienan, dan 
kemanfaatanya.  
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Dalam Kegiatan ujicoba ini, para dosen kolega 
juga diminta bantunya untuk mengamati kegiatan 
pembelajaran selama menggunakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan untuk menilai 
keperaktisan dan keefektifanya. Dalam hal ini, peneliti 
mengadakan diskusi dengan para dosen untuk  
membicara kan apa yang sudah berjalan, terutama 
kekurang/kelemahan dan kesalahan/penyimpangan 
yang dilakukan. Selama dalam penggunaan perangkat 
pemeblajaran selama proses pembelajaran, dosen 
dimintai respon balik mengenai apa yang sudah dilakukan 
selama ujicoba dan peneliti mengadakan penyempurnaan 
dengan lebih teliti.

 Kegiatan selanjutnya penyempurnaan perangkat 
pembelajaran oleh peneliti dengan memperhatikan 
masukan-masukan dari selama pelaksanaan pembelajaran. 
Pengamatan, diskusi dan penyempurna an dilakukan terus 
sampai dinilai tidak ada lagi kekurangan atau kelemahan, 
sehingga uji coba dapat dihentikan. Peneliti mengadakan  
penyempurnaan draf  terakhir, dan setelah kegiatan 
lengkap baik dari penyempurnaan perangkat, draf   dan 
sudah bisa dinilai baik dan layak. Dan dosen kolega akan 
dimintai memberikan penilaian atau evaluasi, komentar, 
saran, dan masukan terhadap perangkat pembelajaran 
yang diujicobakan. Hasil penilaian atau evaluasi, baik dari 
semua saran, masukan, dan komentar yang diperoleh dari 
kegiatan ujicoba ini akan digunakan sebagai dasar untuk 
merevisi dan memfinalisasi perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan.
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Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

 

Tahap 
Pengembangan  

Tahap 
Pendahuluan  

Tahap 
Implementasi 

Tahap Pertama 
1. Kajian konseptual 
2. Studi Lapangan 
3. Analisis Kebutuhan 

Tahap Kedua 
Penyusunan 
Racangan/Desain 
Bahan Ajar 

Tahap Keempat 
Uji Coba Terbatas 

Tahap Kelima 
Revisi dari Uji 
Coba Terbatas 

Tahap Keenam 
Uji Coba Luas 

Tahap Ketiga 
1. Membuat Prototype Bahan 

Ajar 
2. Penilaian Teman Sejawat 
4. Uji Kelayakan oleh  

Pakar/ahli 
5. Uji Keterlaksaaan 

Tahap Ketujuh 
Revisi dari Uji Coba Luas 

Tahap Kesembilan 
1. Revisi Akhir 
Bahan Ajar 
2. Produk Akhir 
Bahan Ajar 

Tahap Kedelapan 
Uji Efektivitas 
(Pretest-Postest Design) 

Gambar 3.1 Tahap-Tahap r&d adaptasi dari Borg and 
Gall.32

4.	 Implementasi	Model
Implementasi model seperti diketahui bahwa produk 

akhir (final product) dari penelitian ini adalah perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan kontekstual 

32  Borg, W.R. & Gall, M.D. 1989. educational research: An introduction, 
Fifth edition. New York: Longman
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untuk mahasiswa IAIN Mataram, tentu setelah melalui 
proses validasi dan revisi, selanjutnya, produk yang 
akan diimplementasikan dalam bentuk ujicoba dengan 
tujuan untuk mendapatkan informasi apakah perangkat 
pembelajaran yang akan dikembangkan lebih praktis, 
efisien, dan efektif  dibandingkan dengan sebelum atau 
sesudah menggunakan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan.

Untuk mengkaji validitas, kepraktisan, dan 
keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
dengan menggunakan rumus untuk menghitung 
prensentase yang digunakan dalam analisis statistic 
deskriptif  sebagi berikut:

Presentase =  ∑  ( jawaban x bobot tiap pilihan)  x  100%
        n x bobot tertinggi 

Untuk menentukan kesimpulan yang akan dicapai 
maka ditetapkan criteria berdasarkan tingkat validitas 
seperti tabel dibawah ini.

Skor Validitas 

85-100 % Sangat baik 

75-85 % baik

65- 75% cukup

55- 65% Kurang 

55% Sangat kurang

Perangkat pembelajaran sangat di katakan valid, 
apabila dilihat dari keperaktisan, keefektifan, dan jika 
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respon mahasiswa mencapai rata-rata pencapainya 
minimal 75- 85%. 

Kemudian untuk menguji keefektifan, dan 
keperaktisan perangkat pembelajaran dianalisis dengan 
menggunakan presentase, presentase pengamatan 
motivasi siswa yaitu frekuensi setiap aspek pengamatan 
dibagi dengan banyaknya frekuensi semua aspek 
pengamatan dikali 100%. Hasil analisis pengamatan 
motivasi siswa digunakan sebagai bahan masukan untuk 
merevisi perangkat pembelajaran. 

Sedangkan menghitung hasil penilaian atau evaluasi 
terhadap motivasi, minat dan hasil belajara mahasiswa, 
akan menggunakan rumus sebagai berikut.
 Skor   =    Jumlah skor setiap indikator          
 bobot yang tertinggi x jumlah subjek     

X100%

 
Skor Rata- rata =  Jumlah skor seluruh indikator 
        bobot yang tertinggi x jumlah subjek     

X100%

Menghitung dengan rumus diatas akan 
menghasilkan angka dalam bentuk presentase yang akan 
menunjukkan efektifitas perangkat pembelajran terhadap 
motivasi, minat dan hasil belajar mahasiswa dan efektifitas 
perangkat pembelajaran secara rinci. Keefektifan 
perangkat pembelajaran akan diukur dengan cara 
membandingkan nilai mahasiswa sebelum menggunkan 
perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan dan 
nilai, hasil mahasiswa sesudah menggunakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangakan.
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Bab 2
PERANGKAT PEMBELAJARAN

A.	 Pengertian	Perangkat	pembelajaran

Perangkat Pembelajaran merupakan hal 
yang harus disiapkan oleh guru sebelum 
melaksanakan pembelajaran. Perangkat 

adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran 
adalah proses atau cara menjadikan orang belajar1. 
Menurut Zuhdan, perangkat pembelajaran adalah alat 
atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang 
memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan 
kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi 
pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran 
baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas2. 

Suhadi menyatakan perangkat pembelajaran adalah 
sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang 

1www.eurekapendidikancom/2015/02/definisi-perangkat 
-pembelajaran.html

2  Zuhdan, dkk (2011: 16) dalam www.eurekapendidikancom/ 
2015/02/definisi-perangkat - pembelajaran.html. 
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akan digunakan dalam proses pembelajara3. Perangkat 
pembelajaran adalah sekumpulan sumber belajar yang 
memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan 
kegiatan pembelajaran4. Perencanaan pembelajaran 
dirancang dalam bentuk silabus dan RPS yang mengacu 
pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan 
pembelajaran juga dilakukan penyiapan bahan ajar dan, 
perangkat assessment/penilaian pembelajaran. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sumber 
belajar atau alat pendukung yang digunakan oleh guru dan 
siswa dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. 
Dengan perangkat pembelajaran dapat mempermudah 
dalam proses pembelajaran dan proses pembelajaran 
akan berjalan dengan baik. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
dalam penelitian ini, yaitu berupa: silabus, rencana 
pembelajaran semester (RPS), bahan ajar, assessment. 
Berikut akan dipaparkan masing-masing perangkat 
pembelajaran yang dimaksud.

3  Muhammad Joko Susilo, Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan 
(Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2007), h. 121

4  Titin Rustini, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kooperatif  
tipe StAd dengan Pendekatan Pengajuan Soal pada Materi teori Peluang 
di SMKn 2 Kediri . Tesis (Surabaya:FMIPA UNESA.2014) h. 28
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B.	 Jenis-Jenis	Perangkat	Pembelajaran

1.	 Silabus
Menurut Mulyasa, silabus adalah rencana 

pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 
dengan tema tertentu, yang mencakup standar 
kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 
indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar 
yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan5. Lebih 
jauh Wilkins dalam Furey, menyatakan bahwa silabus 
merupakan spesifikasi isi pengajaran bahasa yang telah 
diseleksi dan disusun berdasarkan jenjangnya dengan 
tujuan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih 
efektif  6. 

Sementara itu, Ur  menyatakan bahwa silabus 
adalah sebuah dokumen yang berisi hal-hal yang akan 
diajarkan dalam suatu mata kuliah yang mengandung 
komponen  isi (kata, struktur, dan topik) dan proses 
(kegiatan dan metode). Ur lebih jauh menjelaskan bahwa 
ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sebuah 
silabus yaitu: (1) memuat daftar lengkap berupa isi (kata, 
struktur, dan topik) dan proses (kegiatan dan metode), 
(2) unsur tersusun mulai dari bagian paling penting, (3) 
mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas, biasanya 
dikemukakan di bagian pengantar, (4) merupakan sebuah 

5 Mulyasa, E, Pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013. 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013), h. 190

6  Furey, Patricia R, “Considerations in the Assessment of  language 
Syllabuses,” Trends in language Syllabus design, ed. John A.S read. (Singapore: 
Singapore University Press.1983), h. 3-4
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dokumen publik, (5) memuat time schedule, (6) memuat 
metodologi atau pendekatan, dan (7) memuat materi 
yang akan diajarkan.7

Jadi, silabus dapat didefinisikan, sebagai garis-garis 
besar, ringkasan, ihktisar, pokok-pokok isi atau materi 
pelajaran. dan dijadikan sebagai sebuah perangkat 
pembelajaran yang berisi kompetensi-kompetensi yang 
akan di ajarkan kepada mahasiswa mutlak adanya dan 
diperlukan sebagai pedoman dalam melaksakan kegiatan 
proses belajar mengajar secara terstruktur, terencana, 
terukur dan sistimatis. 

 Menurut Sujanarko, silabus adalah dokumen 
yang menjabarkan capaian pembelajaran kedalam 
substansi materi pembahasan yang terangkum dalam 
matakuliah atau praktikum8. Komponen yang ada dalam 
silabus antara lain: komponen identitas mata kuliah atau 
praktikum, standar capaian pembelajaran, deskripsi mata 
kuliah atau praktikum, bahan kajian atau pokok bahasan 
dan sumber pustaka. Komponen-komponen silabus 
secara rinci diperlihatkan seperti gambar 2.1 di bawah 
ini.

7  Ur, P.  A course in language teaching. Cambridge: Cambridge 
University Press.1997), h. 176

8  Bambang Sujanarko, praktek rancangan pembelajaran, 
( jember: lembaga pembinaan dan pengembangan universitas jember, 
2014, ), h. 2-7
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SILABUS

Mata Kuliah/Praktikum : ----------------------------------------
Kode Mata Kuliah   : ----------------------------------------
Semester     : ----------------------------------------
SKS         : ----------------------------------------
Fakultas / Program Studi : ----------------------------------------
Mata Kuliah Prasyarat   : ----------------------------------------
Capaian Pembelajaran   : ----------------------------------------
Deskripsi Mata Kuliah   : ----------------------------------------
Bahan Kajian    : ----------------------------------------
Referensi      : ----------------------------------------

Penyusunan silabus dilakukan dengan prosedur 
sebagai berikut: 

1. Mengisi Kolom Identitas Mata Kuliah atau 
Praktikum 

 Mata kuliah atau praktikum merupakan bagian 
dari unsur kurikulum yang memiliki capaian 
pembelajaran mata kuliah dan kemampuan akhir 
tahap tertentu, guna mendukung pembentukan 
profil lulusan pada suatu program studi, memiliki 
keterkaitan antara satu matakuliah atau praktikum 
dengan yang lain dan terdistribusi dalam satuan 
waktu semester. Oleh karena itu maka identitas 
mata kuliah harus terdiri dari nama mata kuliah, 
kode mata kuliah, kedudukan pada semester, 
jumlah SKS, fakultas/program studi, pendektan/
metode yang digunakan dan mata kuliah prasyarat. 
Semua identitas tersebut secara tidak langsung 
dapat dilengkapi pada format silabus.
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2. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
(learning outcomes)

 Capaian Pembelajaran  mata kuliah menggambarkan 
kompetensi akhir dari sebuah proses pembelajaran. 
Silabus juga berisi tujuan pembelajaran yang tertuang 
dalam capain pembelajaran mata kuliah. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa Capaian Pembelajaran adalah 
tujuan akhir pembelajaran. Justru itu, rumusan 
capaian Pembelajaran harus senantiasa perlu dikaji 
dan dianalisis, sebelum dirumuskan. Pengkajian 
dan analisis didasarkan pada jenjang kualifikasi yang 
ada pada KKNI dan taksonomi pendidikan Bloom 
(pembelajaran, pengajaran, dan asesmen). Capaian 
Pembelajaran ini dapat dianalogikan dengan 
standar kompetensi atau tujuan instruksional 
umum yang disempurnakan dengan meliputi 
empat unsur KKNI, yang meliputi sikap dan tata 
nilai, ketrampilan, penguasaan pengetahuan dan 
kemampuan manajerial, dan tanggung jawab. 
untuk program studi S1, maka jenjang kualifikasi 
yang digunakan adalah jenjang ke 7, rumusan yang 
ada pada KKNI, merupakan rumusan yang umum, 
sehinga untuk satuan program studi masih perlu 
diberikan spesifikasi bidang ilmu atau kompetensi 
yang sesuai dengan program tersebut. Begitu juga 
untuk suatu mata kuliah atau prkatikum, masih 
memerlukan adaptasi yang disesuaikan dengan 
mata kuliah. Selain mengacu pada KKNI dan 
taksonomi pendidikan Bloom, mata kuliah ini juga 
wajib mengacu pada capaian pembelajaran program 



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     63

studi. Capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI 
yang dideskripsikan dalam gambar 2.2 di bawah 
ini.

 Dalam KKnI, CP didefinisikan sebagai kemampuan 
yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 
sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi 
kemampuan kerja (keterampailan). CP merupakan 
penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang 
dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur 
maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 
unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja 
(keterampilan), penguasaan pengetahuan, dan 
wewenang dan tanggung jawab.

a. Sikap dan tata nilai

 Merupakan perilaku dan tata nilai yang 
merupakan karakter atau jati diri bangsa 
dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini 
terinternalisasi selama proses belajar , dengan 
secara terstruktur.
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b. Kemampuan kerja

 Merupakan wujud akhir dari transformasi 
potensi yang ada dalam setiap individu 
pembelajar menjadi kompetensi atau 
kemampuan yang aplikatif  dan bermanfaat.

c. Penguasaan pengetahuan

 Merupakan informasi yang telah diproses 
dan diorganisasikan untuk memperoleh 
pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman 
yang terakumulasi untuk memiliki suatu 
kemampuan.

d. Wewenang dan tanggung Jawab

 Merupakan konsekuensi seorang pembelajar 
yang telah memiliki kemampuan dan 
pengetahuan pendukungnya untuk berperan 
dalam masyarakat secara benar dan beretika.

3. Mendeskripsikan Mata Kuliah atau Mata 
Praktikum

 Untuk lebih jelasnya mata kuliah dari cakupan isi 
dan bahan yang diajarkan. Deskripsi Mata Kuliah 
merupakan gambaran umum suatu perkuliahan 
yang berisi informasi penjelasan topik utama mata 
kuliah. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses 
pembelajaran atau proses perkuliahan/praktikum 
mendukung capaian pembelajaran mata kuliah. 
Derkripsi ini menjelaskan tentang topik-topik 
utama, sub topik mata kuliah tersebut.

4. Menentukan Bahan Kajian
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 Bahan kajian dapat diperoleh dengan 
mendiskripsikan topic -topic yang lebih rinci yang 
mendukung tercapainya topic utama. Dari topik 
utama mata kuliah tersebut, selanjutnya akan dirinci 
dalam bahan- bahan kajian, atau kalau dalam buku 
referensi akan berupa bab atau pokok bahasan. Satu 
topik yang disebutkan pada deskripsi dapat dirinci 
dalam satu atau beberapa bahan kajian.

5. Menentukan Referensi 

 Referensi yang digunakan yang digunakan secara 
prinsip harus membantu mahasiswa untuk belajar 
mandiri, dan tentunya materi atau referensi tersebut 
harus mudah untuk didapatkan. Dan berbagai 
pertimbangan diantaranya, semua materi dalam 
bahan kajian supaya sejalan dengan tujuan-tujuan 
yang telah dirumuskan. Relevan dengan kebutuhan 
mahasiswa, Kebutuhan mahasiswa yang pokok 
adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan 
potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi 
dalam bahan kajian yang akan disajikan hendaknya 
sesuai dengan usaha untuk mengembangkan 
pribadi mahasiswa secara bulat dan utuh. Beberapa 
aspek di antaranya adalah pengetahuan sikap, nilai, 
dan keterampilan. Memiliki sistimatika bahasa 
yang mudah dimengerti dan logis, dan disetiap 
topik bahan kajian disertakan soal-soal latihan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwa materi pembelajaran dalam bahan kajian 
merupakan komponen pembelajaran yang sangat penting. 
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Tanpa materi pembelajaran proses pembelajaran tidak 
dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, materi pembelajaran 
yang dipilih harus sistematis, sejalan dengan tujuan yang 
telah dirumuskan, terjabar, relevan dengan kebutuhan 
mahasiswa, mengandung segi-segi etik, tersusun dalam 
ruang lingkup yang logis, dan bersumber dari buku.

a.	 Macam-Macam	 Silabus	 Pengajaran	 Bahasa	
Inggris

Menurut Krahnke9, dalam silabus kita akan 
menemukan tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode/
tehnik dan media pembelajaran, serta tehnik evaluasi yang 
akan digunakan. ada 6 tipe silabus dalam pembelajaran 
bahasa Inggris yaitu:

1).	 Silabus	Struktural	(Structural Syllabus)

Silabus struktural merupakan silabus bahasa yang 
relatif  lama digunakan dalam  program pengajaran 
bahasa, jauh sebelum silabus-silabus bahasa lain muncul 
pada era modern ini. Silabus itu memanfaatkan butir-
butir gramatikal yang membentuk sebuah  kaedah bahasa 
sebagai pijakan dalam pemilihan dan pengurutan materi 
pelajaran. Oleh  karena itu, silabus tersebut berisikan 
daftar butir-butir gramatikal yang diurut berdasarkan 
tingkat kesulitan dan kompleksitasnya, dari materi yang 
mudah dan sederhana menuju ke  materi yang sulit 
dan kompleks, sehingga membantu pembelajar secara 
bertahap menguasai sistem gramatikal bahasa sasaran. 
Pendapat Harmer, desain silabus struktural ini merupakan 

9  Krahnke, Karl. 1987. Approaches to Syllabus design for Foreign 
langauge teaching. (USA: Prentice Hall, Inc.1987), h. 10-11
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tipe silabus yang paling umum digunakan baik secara 
tradisional maupun dewasa ini10. Sekelompok butir-
butir struktur disusun agar mahasiswa secara bertahap 
memperoleh pengetahuan tentang struktur gramatikal 
tersebut yang pada akhirnya menuntun mahasiswa 
kepada pemahaman terhadap sistem tata bahasa bahasa 
yang dipelajarinya. 

2).		 Silabus		Situasional	(Situational Syllabus)
Silabus situasional (situational syllabus) 

berpandangan bahwa komunikasi dengan bahasa selalu 
terjadi pada konteks sosial yang melatarbelakanginya. 
Oleh karena itu, pembalajaran bahasa akan menjadi lebih 
bermakna bila selalu dikaitkan dan tidak bolehterlepas 
dari konteks dimana alat komunikasi ini digunakan. 
Silabus tersebut menjadikankonteks atau situasi di mana 
bahasa itu digunakan sebagai pijakan dalam pemilihan 
dan pengurutan bahan pelajaran yang harus disampaikan 
kepada mahasiswa. 

Menurut Krahnke “Silabus Situasional adalah silabus 
di mana isi pembelajaran bahasa merupakan kumpulan 
situasi, baik nyata maupun imajiner, di mana bahasa 
berlangsung atau digunakan”11. Jenis kedua dari silabus 
situasional beranjak dari asumsi dasar bahwa bahasa 
adalah fenomena sosial yang muncul sebagai sarana 
berkomunikasi antar sesama manusia. Kendatipun dalam 
berkomunikasi struktur bahasa merupakan komponen 

10  Harmer, J. 2001. the Practice of  english language teaching. (London: 
Pearson Education Limited. 2001), h. 296

11  Krahnke, Karl, loc. cit, h. 10
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yang perlu diperhatikan, tetapi dalam silabus situasional 
jenis kedua ini komponen-komponen tersebut selalu 
dipertimbangkan dengan situasi atau konteksnya. 

3).		Silabus	Fungsional	(Functional Syllabus)
Silabus ini menitik-beratkan perhatiannya pada 

fungsi-fungsi komunikatif  bahasa yang dijadikan sebagai 
landasan dalam pemilihan dan pengurutan bahan 
atau materi pelajaran. Tujuan pembelajaran bahasa 
dideskripsikan dalam bentuk fungsi-fungsi komunikatif   
yang dibutuhkan oleh pebelajar, seperti mengundang 
ke pesta ulang tahun, meminta informasi, meminta maaf, 
menyatakan pendapat, memberikan petunjuk, berterima 
kasih, dan meminta pertolongan. Penetapan fungsi-fungsi 
itu berpengaruh terhadap pemilihan dan pengurutan 
materi pelajaran yang berupa gramatika dan bentuk-
bentuk bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan 
fungsi-fungsi tersebut. Dengan kata lain, fungsi-fungsi 
komunikatif  bahasa yang merupakan meteri inti dari 
keseluruhan materi pelajaran tidak dapat ditentukan dan 
diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya tetapi harus 
ditentukan berdasarkan kebutuhan mahasiswa dalam 
berkomunikasi. Hal ini tanpa meminggirkan pentingnya 
struktur dan situasi. Pemilihan materi bahasa dilakukan 
sesuai dengan makna-makna yang dibutuhkan mahasiswa 
dalam proses komunikasi. 
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4).	 Silabus	Berbasis	Kompetensi		(Competence-Based 
Syllabus)
Krahnke, silabus berbasis keterampilan adalah 

silabus yang berisi sejumlah kemampuan-kemampuan 
spesifik yang diprediksi  menjadi bagian dari penggunaan 
bahasa12.  Keterampilan merupakan hal-hal yang harus 
dikuasai seseorang agar dianggap kompeten dalam suatu 
bahasa. kompetensi linguistik seperti: (pelafalan, kosakata, 
grammar, sosiolinguistik, dan wacana) bersama-sama 
dengan tipe-tipe umum perilaku seperti mendengarkan 
bahasa tutur untuk mencari gagasan utama, menulis 
paragraph yang baik, menyampaikan presentasi lisan 
yang efektif, membaca teks untuk mencari gagasan 
pokok atau gagasan penjelas dan lain sebagainya.

Kelebihan Silabus berbasis ketrampilan (Skill-Based 
Syllabus)

a. Silabus berbasis ketrampilan sangat berguna 
ketika pembelajar ingin menguasai suatu 
tipe penggunaan bahasa, baik secara ekslusif  
maupun sebagai bagian dari kompetensi yang 
lebih luas.

b. Silabus berbasis keterampilan lebih sesuai 
dengan kebutuhan atau keinginan pembelajar. 
Karena itu, lebih pembelajarannya lebih 
dapat diterima karena sesuai dengan tujuan 
mereka13.

12  Krahnke, Karl, loc. cit, h. 10
13  Krahnke, Karl, op. cit, h. 53-53
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Kelemahan silabus berbasis keterampilan

a. Karena menekankan aspek spesifik dari 
keterampilan bahasa maka silabus berbasis 
keterampilan tidak memberikan keterampilan 
umum (general proficiency) bahasa.

b. Kelemahan pada poin 1 pada gilirannya 
memunculkan pertanyaan di sekitar nilai 
sosial yang dimuat oleh silabus berbasis 
keterampilan. Hal ini karena silabus tipe 
ini tidak menyiapkan mahasiswa dengan 
kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar 
ketimbang kebutuhan spesifik mereka 14.

5).		 Silabus	Berbasis	Topik	(Topic-Based Syllabus)

Silabus berbasis topik tidak mendasari pemilihan 
dan pengurutan materi pelajaran pada aspek gramatikal 
dan fungsional bahasa sasaran, tetapi pada topik-topik 
yang berkaitan dengan kehidupan pebelajar, seperti 
olah raga, sastra, cuaca, musik, dan sebagainya. Topik-
topik tersebut dapat dikembangkan secara luas menjadi 
beberapa sub topik yang saling terkait. Pengembangan 
materi pelajaran bahasa dan fungsi-fungsi bahasa 
berdasarkan topik terpilih dapat menimbulkan 
konsekuensi tersendiri, seperti pengulangan materi yang 
Sama pada topik-topik lain. Harmer,  menyatakan adanya 
anggapan bahwa penggunaan bahasa dapat ditempuh 
dengan mempelajari topik-topik seperti tentang cuaca. 
Prinsip penyusunan topik berdasarkan kepada minat 

14  Krahnke, Karl, op. cit, h. 54-55
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mahasiswa dan topik mana yang sesuai dengan kebutuhan 
komunikatif   mahasiswa15. 

6).	 Silabus	Berbasis	Tugas (Task-Based Syllabus)

Krahnke menyatakan,  Pada silabus berbasis tugas, 
konten pengajaran berupa serangkaian tugas-tugas 
kompleks dan purposif  yang diinginkan atau dibutuhkan 
siswa pada saat menggunakan bahasa yang dipelajari16. 
Dengan kata lain silabus ini lebih menekankan pada aspek 
aktifitas atau tugas-tugas sebagai prioritas pembelajaran 
bahasa adapun aspek bahasa itu sendiri merupakan hal 
yang sekunder. Silabus berbasis tugas berbeda dengan 
silabus situasional di mana tujuan pengajaran bahasa 
silabus situasional adalah mengajarkan konten bahasa 
tertentu yang terjadi pada situasi-situasi tertentu. Dengan 
kata lain penekanannya adalah produk. Sedangkan silabus 
berbasis tugas bertujuan mengajarkan mahasiswa untuk 
melaksanakan beberapa kerja (piece of  work). Penekanan 
pada silabus berbasis tugas adalah prosesnya.

2.	 Rencana	Pembelajaran	Semester	(RPS)
Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata 

kuliah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk 
kegiatan pembelajaran selama satu semester guna 
memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 
pada suatu mata kuliah/modul.  Rencana pembelajaran 
semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan 

15  Harmer, J.op. cit, h. 298-299
16  Krahnke, Karl, op. cit, h. 11
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disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

Deskripsi matakuliah berisi tentang informasi 
yang terkait dengan matakuliah yang sedang diampu 
atau direncanakan. Silabus dapat diartikan sebagai 
gambaran tentang suatu mata kuliah yang mencakup 
Nama Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah, Semester, 
SKS, Fakultas/Program Studi, Mata Kuliah Prasyarat, 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Deskripsi Mata 
Kuliah, Bahan Kajian dan Sumber Pustaka. Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau biasa disebut 
dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), jika 
kegiatan pembelajaran tiap semester, adalah kegiatan 
atau tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen 
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi 
pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, 
model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas 
dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama 
satu semester menjadi efektif  dan efisien.

Proses pembelajaran akan lebih terarah apabila 
terencana terlebih dahulu dengan cermat, detail, dan 
sistematis dari semua  faktor-faktor yang terkait. Dalam 
konteks ini, diperlukan pedoman atau panduan khusus 
dalam pengajaran bahasa Inggris di UIN Mataram, salah 
satunya Rencana Pembelajran Semester (RPS).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 
tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, 
perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan 
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rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap 
muatan pembelajaran. Perencanaan tersebut memuat 
perencanaan proses pembelajaran yang disajikan dalam 
bentuk rencana pembelajaran semester (RPS)17. RPS 
ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri 
atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang 
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program 
studi. 

Pada tataran operasional, implikasi dari perubahan 
kurikulum adalah tuntutan penyempurnaan dan 
penyesuaian perangkat pembelajaran untuk setiap mata 
kuliah. Saat ini hampir setiap fakultas, departemen 
atau program studi, bahkan sampai pada dosen, 
memiliki  persepektif   yang beragam tentang elemen 
perangkat pembelajaran ini, bail silabus, RPS, bahan ajar, 
assessment dan instrument Evaluasi. Untuk mengurangi 
kecenderungan yang terlalu banyak ragam perangkat 
pembelajaran, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi 
dosen dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. 

a.	 Prinsip	Penyusunan	RPS

Merujuk pada Panduan Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) sebagai berikut. 

RPS adalah dokumen program pembelajaran 1. 
yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang 
memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran 
(CP) lulusan yang ditetapkan, sehingga harus dapat 

17  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 32 
Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
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ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep 
kurikulum.

Wajib disusun oleh dosen secara mandiri atau 2. 
bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 
pengetahuan  dalam program studi. 

Rancangan dititikberatkan pada bagaiman memandu 3. 
mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai 
dengan CP lulusan yang ditetapkan, bukan pada 
kepentingan kegitan dosen mengajar.

Pembelajarn yang dirancang adalah pembelajran yang 4. 
berpusat pada mahsiswa (student centred learning /
SCL), dosen sebagai fasilitator.

Dosen bersama dengan mahasiswa dapat 5. 
merencanakan strategi pembelajaran dalam usaha 
memenuhi CP lulusan yang dibebankan dalam 
matakuliah ini.

b.	 Prinsip	Pengembangan	RPS

Demi alasan kelanggengan rumusan perangkat 
pembelajaran dan di selaraskan dengan Dokumen 
Kurikulum UIN Mataram, prinsip yang menjadi pegangan 
dalam pengembangan RPS sebagai berikut.

Relevansi, capaian pembelajaran mata kuliah 1. 
yang diharapakn mahasiswa hendaknya relavan 
dengan konteks lingkungan perkembangan 
mahasiswa, perkembagan masa sekarang dan 
masa yang akan datang dan tuntutan dunia 
kerja. 



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     75

Koherensi, semua kegiatan dan komponen 2. 
dalam RPS merupakan satu kesatuan utuh 
yang berinteraksi dan berfungis secara terpadu 
dan harmonis dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran yang diharapkan.

Pleksibilitas, RPS harus memberikan ruang dan 3. 
gerak untuk melakukan penyesuaian terhadap 
situasi dan kondisi mahasiswa, sesuai dengan 
kebutuhan dan kontesk lingkungan.

Efektivitas, RPS harus dikembangkan untuk 4. 
mencapai capaian pembelajaran dengan 
tepat melalui berbagai strategi/metode dan 
penggunaan berbagai sumber belajar secara 
optimal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia 
(KKNI). Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 12. 
Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap 
mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran 
semester (RPS)18. Komponen-komponen (RPS) secara 
rinci pada gambar 2.2 di bawah ini. 

18  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi, Pasal 12
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RENCANA	PEMBELAJARAN	SEMESTER	(RPS)

Fakultas / Prodi  : ------------------------------------------------
Mata Kuliah  : ------------------------------------------------
Kode Mata Kuliah  : ------------------------------------------------
Semester    : ------------------------------------------------
SKS        : ------------------------------------------------
MK Prasyarat   : ------------------------------------------------
Deskripsi MK   : ------------------------------------------------
Dosen Pengampu   : ------------------------------------------------
Capaian Pembel MK : ------------------------------------------------

Penyusunan RPS dilakukan dengan prosedur 
menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling 
sedikit memuat sebagai berikut:

nama program studi, nama dan kode mata 1. 
kuliah,semester, sks, nama dosen pengampu;

capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada 2. 
mata kuliah;

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 3. 
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran 
lulusan;

bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang 4. 
akan dicapai;

metode pembelajaran;5. 

waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan 6. 
pada tiap tahap pembelajaran;

pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan 7. 
dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 
mahasiswa selama satu semester;
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kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan8. 

daftar referensi yang digunakan.9. 

Berdasarkan komponen-komponen diatas yang 
lebih utama penyusunan RPS dilakukan dengan prosedur 
sebagai berikut:

 Format RPS diawali dengan identitas, nama 1. 
program studi, nama dan kode mata kuliah yang 
tercantum diawal komponen RPS, yang hampir 
sama dengan yang tercantum dalam silabus. Mengisi 
bagian Pentahapan dan Kemampuan Akhir yang 
Direncanakan Pentahapan dimulai dari kemampuan 
yang paling rendah sesuai matakuliah yang sedang 
diampu. Ujung dari capaian pembelajaran adalah 
kemampuan akhir. Hal ini berarti, Kemampuan 
akhir yang direncanakan setara dengan kompetensi 
dasar atau tujuan instruksional khusus, yang telah 
dilengkapi dengan unsur-unsur yang dipersyaratkan 
pada KKNI dan SNPT.

Komponen berikutnya adalah nama dosen. Nama 2. 
dosen merupakan Dapat diisi lebih dari satu orang bila 
pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu 
(team teaching), atau kelas parallel.

Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 3. 
pada mata kuliah. CPL yang tertulis dalam RPS 
merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan 
yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang bisa 
terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan 
capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan 
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dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada 
beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan 
kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari 
usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah 
pada pemenuhan CPL. Kerangka Kualifikasi nasional 
merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang 
menyetarakan  bidang pendidikan, atau pengalaman 
kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja 
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap 4. 
tahapan pembelajaran. Merupakan kemampuan 
tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu 
berkontribusi pada pemenuhan CPL yang dibebankan, 
atau merupakan jabaran dari CP yang dirancang 
untuk pemenuhan sebagian dari CP lulusan.

Bahan kajian/Materi ajar. Adalah materi 5. 
pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir 
yang hendak dicapai. Deskripsi materi pembelajaran 
dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah 
buku ajar atau modul atau buku teks yang dapat 
diletakkan dalam suatu laman sehingga mahasiswa 
peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan 
mudah. Materi pembelajaran ini merupakan uraian 
dari bahan kajian bidang keilmuan (IPTEKS) yang 
dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau 
kelompok dosen program studi. Materi pembelajaran 
dalam suatu mata kuliah dapat berisi bahan kajian 
dengan berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang 
keilmuan atau bidang keahlian, tergantung konsep 
bentuk mata kuliah atau modul yang dirancang dalam 
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kurikulum. Bila mata kuliah disusun berdasarkan satu 
bidang keilmuan maka materi pembelajaran lebih 
difokuskan (secara parsial) pada pendalaman bidang 
keilmuan tersebut, tetapi apabila mata kuliah tersebut 
disusun secara terintergrasi (dalam bentuk modul) 
maka materi pembelajaran dapat berisi kajian yang 
diambil dari beberapa cabang/ranting/bagian bidang 
keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat 
mempelajari secara terintergrasi keterkaitan beberapa 
bidang keilmuan atau bidang keahlian. Kedalaman 
dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada 
CPL yang dirumuskan dalam kurikulum.

Metode Pembelajaran. Penetapan metode 6. 
pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa 
kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan 
dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai 
dengan metode/model pembelajaran yang dipilih. 
Metode / model pembelajaran bisa berupa: diskusi 
kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran 
kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 
berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, 
atau metode pembelajaran lain seperti pembelajaran 
kontekstual yang dapat secara efektif  memfasilitasi 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap 
mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan 
dari beberapa metode pembelajaran.

Waktu. Waktu pembelajaran dilaksanakan dalam 16 7. 
minggu dalam satu semester. Waktu tiap tahapan 
mengacu pada kesetaraan sks sesuai jenis metode 
pembelajaran yang dipilih dalam proses pembelajaran. 
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1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, 
responsi atau tutorial terdiri atas  50 menit kegiatan 
tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 
menit kegiatan mandiri per minggu per semester. 1 
(satu) sks pada proses pembelajaran berupa diskusi 
atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas 100 menit 
kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri 
minggu per semester.

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan 8. 
dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 
mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk 
kegiatan belajar mahasiswa yang dipilih agar 
mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang  
diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses 
ini termasuk di dalamnya kegiatan asesmen proses 
dan hasil belajar mahasiswa.

Penilaian. Memuat indikator dan bobot penilaian.  
Kriteria penilaian sesuai dengan teknik pengukuran yang 
dipilih, dilampirkan menjadi satu bagian tak terpisahkan 
dari RPS. Indikator merupakan unsur-unsur yang 
menunjukkan ketercapaian tahap kemampuan. Kode CPL 
dituliskan dalam kolom indikator untuk memudahkan 
pemilihan teknik pengukurannya. Bobot penilaian 
merupakan ukuran dalam persen yang menunjukkan 
persentase keberhasilan suatu tahap terhadap keberhasilan 
seluruh CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Kriteria 
merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian 
ketercapaian tahap kemampuan yang diwujudkan dalam 
rubrik penilaian sesuai teknik pengukuran yang dipilih. 
Metode penilaian membutuhkan kriteria dan rubrik. 
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Kriteria dan rubrik ini selanjutnya akan dituangkan dalam 
lembar assesmen hasil belajar sedangkan bobot penilaian 
adalah prosentase dari nilai yang didapat untuk suatu 
kemampuan akhir yang direncanakan terhadap seluruh 
nilai akhir suatu mata kuliah.

Referensi dalam bentuk buku acauan disandingkan 
materi ajar dengan menuliskan kode/nomor referensi 
yang digunakan beserta nomor halamannya.  Hal ini 
diharapkan dapat membantu mahasiswa dan dosen 
dalam interaksi pembelajaran, terutama untuk mata 
kuliah yang menggunakaan banyak referensi dan/atau 
sumber belajar lainnya.

3.  Bahan Ajar
Ada beberapa hal yang berkaitan dengan bahan ajar, 

yakni pengertian bahan ajar,  tujuan dan manfaat bahan 
ajar, karakteristik bahan ajar, prinsip-prinsip penyusunan 
bahan ajar, dan bentuk bahan ajar. Penjelasan tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan bahan ajar adalah sebagai 
berikut.

1. Pengertian Bahan Ajar

Chomsin, dan Jasmadi, bahan ajar didefinisikan 
sebagai berikut: Bahan ajar sebagai seperangkat sarana 
yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-
batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara 
sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan 
yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan 
subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.19 

19  Chomsin S. Widodo dan Jasmadi, Buku Panduan Menyususn 
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Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Majid, 
dengan bahan ajar pembelajar dapat mempelajari suatu 
kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan 
sistematis, sehingga secara akumulatif  mampu menguasai 
semua kompetensi secara utuh dan terpadu20. 

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional 
material) dalam penelitian pengembangan memuat 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 
dipelajari mahasiswa dalam rangka mencapai Kompetensi 
yang telah ditentukan. Menurut Abidin, secara terperinci, 
jenis-jenis materi peserta didik terdiri dari pengetahuan 
(fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap 
atau nilai21.  Secara lebih sempit bahan ajar juga biasanya 
disebut juga materi pembelajaran. Materi pembelajaran 
dengan demikian dapat dikatakan sebagai program yang 
disusun dosen atau pengajar untuk mengembangkan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif  terhadap 
pembelajaran yang diturunkan dari kurikulum yang 
berlaku.22 Atas dasar definisi ini, bahan ajar dapat pula 
diartikan sebagai perangkat fakta, konsep, prinsip, 
prosedur, dan atau gneralisasi yang dirancang secara 

Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. ( Jakarta PT Elex Media Komputindo, 
2008), h. 40

20 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajara, Mengembangkan 
Standar Kompetensi Guru ( Pt. rosdakarya Bandung 2008), hal. 174

21  Abidin M, Bahan Ajar dan Pengembangan Bahan Ajar. (Bandung 
PT. Rafika Aditama, 2012), h. 33 

22  Yunus Abidin, desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 
2013.

(bandung: Reflika Aditama, 2014) h. 263
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khusus untuk memudahkan pengajaran. Secara lebih 
sempit bahan ajar disebut juga materi pelajaran. Materi 
pelajaran yang merupakan program yang disusun dosen 
untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan 
berbahasa, dan sikap positip terhadap bahasa Inggris 
yang diturunkan dari kurikulum yang berlaku.

Merujuk pendapat, Panen dan Purwanto, bahan 
ajar adalah bahan- bahan yang disusun secara sistematis, 
yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses 
pembelajaran23. Bahan ajar mempunyai struktur dan 
urutan yang sistematis, dalam bahan ajar pula dijelaskan 
pula tujuan instruksional yang akan dicapai, dapat 
memotivasi mahasiswa untuk belajar, mengantisipasi 
kesukaran belajar mahasiswa dalam bentuk penyediaan 
bimbingan bagi para mahasiswa. selain itu, dalam bahan 
ajar juga terdapat latihan dan evaluasi mengenai materi 
yang dijelaskan.

Sementara itu, Prastowo, mengungkapkan bahwa 
bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, 
alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, 
yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 
akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam 
proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan 
penelaahan implementasi pembelajaran24.

23 Pannen, Paulina dan Purwanto,  Penulisan Bahan Ajar. 
( Jakarta:PAU-PPAI, Universitas Terbuka, 2001), h. 6

24  Andi Prastowo, Panduan Kreatif  Membuat Bahan Ajar inovatif. 
( Jogjakarta: Diva Press.2011), h. 17
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Tomlinson, juga menambahkan bahwa bahan 
ajar bahasa Inggris yang baik memenuhi minimal 5 
kriteria, yakni (1) menekankan pada fasilitasi pembelajar 
dibandingkan penyajian kosakata, (2) mengembangkan 
aspek kognitif  dan afektif, (3) memberikan kesempatan 
untuk menggunakannya dalam tindak komunikasi, (4) 
lebih bersifat fleksibel dalam menyajikan jenis-jenis teks, 
kegiatan, dan alur penyajian, dan (5) membantu para 
dosen dan pendidik untuk mengakomodasi pembelajar 
yang memiliki latar belakang sosial-kultural yang 
berbeda.25

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan bahan ajar untuk bahan ajar bahasa Inggris 
merupakan segala bahan berupa informasi, alat, teks 
yang diperlukan dosen atau pendidik untuk perencanaan 
dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan 
ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 
membantu dosen atau pengajar dalam melaksanakan 
kegiatan untuk menciptakan ( merancang, memproduksi, 
dan mengevaluasi). belajar mengajar di kelas. Bahan ajar 
merupakan sumber belajar atau materi ajar yang disusun 
dalam buku ajar secara sistematis, berisi fakta, konsep, 
dan prinsip atau teori sebuah mata kuliah yang dipelajari 
secara mandiri dengan tujuan menciptakan bahan ajar 
untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem belajar. 
Bahan ajar yang baik akan memudahkan siswa dalam 
mempelajari materi secara runtut sehingga mahasiswa 
dapat menguasai materi dengan baik.

25  Tomlinson, Brian. (Ed.). 1998. Materials development in language 
teaching. (Cambridge: Cambridge University Press1998).h . 321
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2.	 Fungsi,	Tujuan	dan	Manfaat	bahan	Ajar

Fungsi pembuatan bahan ajar. Prastowo26, 
mengemukakan beberapa fungsi pembuatan bahan ajar 
sebagai berikut:

1) Fungsi bahan ajar dari segi kebermanfaatanya 
yaitu: a) Fungsi bahan ajar bagi pendidik antara 
lain menghemat waktu pendidik dalam mengajar, 
mengubah peran pendidik dari seorang pengajar 
menjadi seorang fasilitator, meningkatkan 
proses pembelajaran menjadi lebih efektif  dan 
efisien, sebagai pedoman bagi pendidik yang 
akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 
proses pembelajaran dan merupakan substansi 
kompetensi yang semestinya diajarkan pada peserta 
didik. b) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik 
antara lain peserta didik dapat belajar tanpa harus 
ada pendidik atau teman peserta didik yang lain, 
peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana 
saja ia kehendaki, peserta didik dapat belajar sesuai 
kecepatannya masing-masing, peserta didik dapat 
belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, 
membantu potensi peserta didik untuk menjadi 
pelajar/mahasiswa yang mandiri, sebagai pedoman 
bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 
aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan 
merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 
dipelajari atau dikuasai.

26  Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif  Membuat Bahan 
Ajar Inovatif. Jogjakarta: Diva Press), h 24-26
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2) Karakteristik mahasiswa yang berbeda berbagai 
latar belakangnya akan sangat terbantu dengan 
adanya kehadiran bahan ajar, karena dapat dipelajari 
sesuai dengan kemampuan yang dimilki sekaligus 
sebagai alat evaluasi penguasaan hasil belajar karena 
setiap hasil belajar dalam bahan ajar akan selalu 
dilengkapi dengan sebuah evaluasi guna mengukur 
penguasaan kompetensi.

 Fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran 
yang digunakan yaitu: a) Fungsi bahan ajar 
dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai 
satusatunya sumber informasi serta pengawas 
dan pengendali proses pembelajaran dan sebagai 
bahan pendukung proses pembelajaran yang 
diselenggarakan. b) Fungsi bahan ajar dalam 
pembelajaran individual antara lain sebagai media 
utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat 
yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi 
proses peserta didik dalam memperoleh informasi, 
serta sebagai penunjang media pembelajaran 
individual lainnya. c) Fungsi bahan ajar dalam 
pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan 
yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok 
dan sebagai bahan pendukung bahan belajar 
utama.

3) Tujuan pembuatan bahan ajar. Prastowo27, 
menjelaskan beberapa tujuan pembuatan bahan ajar 
sebagai berikut: 1) Membantu peserta didik dalam 

27  ibid, 26-27
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mempelajari sesuatu. 2) Menyediakan berbagai jenis 
pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya 
rasa bosan pada peserta didik. 3) Memudahkan 
peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. 
4) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.

4) Manfaat pembuatan bahan ajar. Prastowo28, 
mengemukakan beberapa manfaat pembuatan 
bahan ajar sebagai berikut:

1)  Manfaat bagi pendidik, antara lain: 
a) Membantu pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. b) Bahan ajar dapat diajukan 
sebagai karya yang dinilai untuk menambah 
angka kredit pendidik guna keperluan 
kenaikan pangkat. c) Menambah penghasilan 
bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan

2)  Manfaat bagi peserta didik, antara lain: a) 
Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 
b) Peserta didik lebih banyak mendapatkan 
kesempatan untuk belajar secara mandiri 
dengan bimbingan pendidik. c) Peserta didik 
mendapatkan kemudahan dalam mempelajari 
setiap kompetensi yang harus dikuasainya.

3.  Bentuk Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki beragam jenis, ada yang cetak 
maupun noncetak. Bahan ajar cetaka adalah bahan ajar 
yang disipakan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk 
pembelajaran atau informasi. Bahan ajar cetak yang 

28   ibid., h. 27-28
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sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, 
brosur, dan lembar kerja mahasiswa. 

Menurut Prastowo dalam Lestari29, handout adalah 
segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, ada juga 
yang yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis 
yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta 
didik. dosen dapat membuat handout dari beberapa 
literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi 
dasar yang akan dicapai oleh mahasiswa. Saat ini handout 
dapat diperoleh melalui download internet atau menyadur 
dari berbagai buku dan sumber lainnya.

Bentuk bahan ajar lainya berupa, buku sebagai 
bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan 
hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. 
Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, 
menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan 
daftar pustaka. Buku akan sangat membantu dosen dan 
mahasiswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai 
dengan mata pelajaran masing-masing.

Menurut Prastowo dalam Lestari30, Secara umum 
buku dibedakan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut. 
Buku sumber, Buku bacaan, Buku pegangan, Buku bahan 
ajar atau buku teks. Buku sumber, yaitu buku yang dapat 
dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian 
ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang 

29  Ika Lestari.  Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. ( 
Padang:Akademia Permata. 2013), h. 79

30  Ika Lestari.  Loc. Cit. 79. 
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lengkap. Sedangkan buku bacaan,  yaitu buku yang hanya 
berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, 
legenda, novel, dan lain sebagainya. Buku pegangan, 
yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan dosen atau 
pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Dan 
Buku bahan ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun 
untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau 
materi pembelajaran yang akan diajarkan.

Bahan ajar cetak berikutya modul, modul 
merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar 
mahasiswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 
bimbingan pendidik. Oleh karena itu, modul harus berisi 
tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, 
isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, 
petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. 
Dengan pemberian modul mahasiswa dapat belajar 
mandiri tanpa harus dibantu oleh dosen.

Bahan ajar cetak selanjutnya, Lembar Kerja Siswa 
(LKS) adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian 
rupa sehingga mahasiswa diharapkan dapat materi ajar 
tersebut secara mandiri. Dalam LKS, mahasiswa akan 
mendapat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan 
dengan materi. Selain itu mahasiswa juga dapat 
menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami 
materi yang diberikan dan pada saat yang bersamaan 
mahasiswa diberikan materi serta tugas yang berkaitan 
dengan materi tersebut.

Bahan ajar cetak berikutnya, buku ajar dan 
buku teks, buku ajar adalah sarana belajar yang bisa 
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digunakan diperguruan tinggi untuk menunjang suatu 
program pengajaran. buku teks juga dapat didefinisikan 
sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, 
yang merupakan buku standar yang disusun oleh para 
pakar dalam bidang itu buat maksud dan tujuan-tujuan 
instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana 
pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh 
para pemakainya di perguruan tinggi sehingga dapat 
menunjang suatu program pengajaran.

4.  Karakteristik Bahan Ajar
Setiap jenis atau bentuk buku sudah barang tentu 

memiliki karakteristik khusus perbedaan anatara satu 
dengan yang lainya. Ada beragam bentuk buku, baik yang 
digunakan untuk sekolah maupun perguruan tinggi, 
contohnya buku referensi, modul ajar, buku praktikum, 
bahan ajar, dan buku teks pelajaran. Jenis-jenis buku 
tersebut tentunya digunakan untuk mempermudah 
peserta didik untuk memahami materi ajar yang ada di 
dalamnya. 

Merujuk pendapatnya, Widodo dan Jasmadi dalam 
Lestari31, bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, 
yaitu self  instructional, self  contained, stand alone, adaptive, 
dan user friendly. Pertama, self  instructional yaitu bahan ajar 
dapat membuat mahasiswa mampu membelajarkan diri 
sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk 
memenuhi karakter self  instructional, maka di dalam 
bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan 

31  Lestari, Ika. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi: Sesuai 
dengan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan. (Padang: Akademia.2013), h. 2
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jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Selain 
itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar 
secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran 
yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang 
lebih spesifik. Kedua, self  contained yaitu seluruh materi 
pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi 
yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara 
utuh. Jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh 
bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk 
memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. 
Ketiga, stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang 
dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain 
atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan 
ajar lain. Artinya sebuah bahan ajar dapat digunakan 
sendiri tanpa bergantung dengan bahan ajar lain. 
Keempat, adaptive yaitu bahan ajar hendaknya memiliki 
daya adaptif  yang tinggi terhadap perkembangan ilmu 
dan teknologi. Bahan ajar harus memuat materi-materi 
yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca 
terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya 
perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima, user friendly 
yaitu setiap intruksi dan paparan informasi yang tampil 
bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, 
termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan 
mengakses sesuai dengan keinginan. Jadi bahan ajar 
selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca untuk 
mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya.

Dan tidak menutup kemungkinan bahwa, beberapa 
hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 
pembuatan bahan ajar yang mampu membuat mahasiswa 
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untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam 
proses pembelajaran sebagai berikut.

1.  Memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang 
menarik dalam rangka mendukung pemaparan 
materi pembelajaran.

2. Memberikan kemungkinan bagi siswa untuk 
memberikan umpan balik atau mengukur 
penguasaannya terhadap materi yang diberikan 
dengan memberikan soal-soal latihan, tugas dan 
sejenisnya.

3. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait 
dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan 
mahasiswa.

4.  Bahasa yang digunakan cukup sederhana karena 
mahasiswa hanya berhadapan dengan bahan ajar 
ketika belajar secara mandiri.

5.	 Prosedur	Pengembangan	Bahan	Ajar

Pengembangan bahan ajar, termasuk bahan 
ajar bahasa Inggris, merupakan kegiatan dalam 
kategori penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) yang disingkat R&D. Borg dan Gall32, 
menyederhanakan proses pengembangan menjadi enam 
langkah, yakni: (1) mengkaji pustaka yang relevan tentang 
buku teks yang akan ditulis, (2) merencanakan tujuan 
masing-masing bab atau bagian, (3) mengembangkan 
draf  awal, (4) melakukan uji coba terhadap draf  awal 

32  Gall, Meredith D., Joyce P. Gall, & Walter R. Borg. educational 
research: An introduction. (Boston: Pearson Education, Inc. 2003), h. 573
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pada subjek dengan jumlah terbatas, (5) melakukan 
revisi terhadap draf  awal berdasarkan hasil uji coba, dan 
(6) menguji kembali draf  yang telah direvisi berdasarkan 
hasil uji coba pertama pada subjek dengan jumlah yang 
lebih besar. 

Dalam prosedur pengemabangan bahan ajar 
bahasa, (Vale, dkk. 1991: 67) mendefinisikan bahan ajar 
bahasa mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, bahan 
ajar memberikan informasi dan data tentang bahasa yang 
dipelajari; dan kedua, bahan ajar menyajikan data konteks 
sosial budaya bahasa tersebut. vale, Scarino, dan McKay, 
juga menekankan pentingnya beberapa pertimbangan.  
Pertama, pertimbangan karakter mahasiswa. Kedua, 
pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan disusunnya 
bahan ajar tersebut. Ketiga, pertimbangan kebutuhan 
dan ketertarikan pengajar (teacher’s needs and preferences 
consideration). Pertimbangan ini berhubungan dengan isu 
bagaimana bahan ajar dapat mengeksploitasi dan bukan 
membatasi keahlian pengajar.  Keempat, pertimbangan 
praktis dan umum (practicalities and general considerations). 
Pertimbangan ini berhubungan dengan kriteria seperti: 
bahan ajar harus mempunyai tampilan yang imaginatif  
dan menarik, ekonomis dari segi pemanfaatan waktu 
pemakaiannya, dan harus memungkinkan semua 
mahasiswa dapat aktif  terlibat dalam pemakaiannya33.

Sementara itu, Nunan (1991: 219) menjelaskan 
empat prosedur yang digunakan dalam merancang bahan 

33  vale, D., Scarino, A. & McKay P., the eight Principles of  language 
learning, dalam Pocket all : a users’ guide to the teaching of  languages and eSl. 
Carlton: Curriculum Corporation. 1991), h. 69-70
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ajar, yaitu: (1) mengidentifikasi bidang minat pembelajar 
dalam istilah tema yang luas, (2) mengidentifikasi 
rangkaian situasi komunikasi yang berhubungan dengan 
tema tersebut dan menghubungkannya tema tersebut 
untuk membentuk urutan pelaksanaan, (3) memilih 
bahan ajar  yang sesuai dengan situasi yang terdapat 
dalam urutan pelasanaan, dan (4) memilih butir-butir 
kebahasaan yang difokuskan dari bahan ajar yang 
dipilih34. 

Dari ketiga prosedur pengembangan bahan ajar 
yang diuraikan yang di atas, yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah prosedur pengembangan R&D yang 
dikemukakan  oleh. Borg dan Gall.

6. Peran	 Bahan	 Ajar	 dalam	 Pembelajaran	 Bahasa	
Inggris

Bahan ajar sangat penting artinya bagi dosen maupun 
mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar 
akan sulit bagi dosen untuk meningkatkan efektivitas 
pembelajaran, demikian juga halnya dengan mahasiswa 
tanpa bahan ajar akan sulit untuk menyesuaikan diri dalam 
belajar, apalagi jika dosen mengajarkan dengan materi 
dengan cepat dan dan kurang jelas. Oleh sebab itu, bahan 
ajar dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan, 
baik oleh dosen maupun mahasiswa, sebagai suatu upaya 
untuk memperbaiki mutu pembelajaran. 

Bahan atau materi merupakan suatu contoh 
atau model yang berisi input yang bisa digunakan oleh 

34  Nunan, D.teaching language Methodology; a texbook for teachers. 
(New york; Prentice Hall. 1991), h. 219
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pembelajar untuk mengembangkan pengetahuannya. 
Kaitannya dengan hal ini, Richard35, mengatakan bahwa 
bahan ajar berperan sebagai dasar berbagai input 
bahasa yang diterima oleh pembelajar dan praktek 
berbahasa di dalam kelas. Khusus pengajar yang belum 
berpengalaman, materi ajar berfungsi sebagai latihan 
dalam merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan 
format pembelajaran. Selanjutnya, Nunan36, menjelaskan 
bahwa materi yang disususn harus mempunyai tujuan 
dan peran yang jelas untuk pengajar dan pembelajar baik 
dinyatakan secara eksplisit maupun  dalam suatu bentuk 
rangkaian latihan atau kegiatan yang koheren dan 
integratif  sesuai dengan prinsip komunikasi dan interaksi. 
Sedangkan peran bahan ajar menurut Cunningsworth37, 
adalah untuk penyajian bahan belajar, sumber kegiatan 
bagi mahasiswa untuk berlatih berkomunikasi secara 
interaktif, rujukan informasi kebahasaan, sumber 
stimulan, gagasan suatu kegiatan kelas, silabus, dan 
bantuan bagi pengajar yang kurang berpengalaman 
untuk menumbuhkan keparcayaan diri.

Bahan ajar perlu dikembangkan dan diorganisasikan 
agar pembelajaran tidak jauh dari tujuan/kompetensi 
yang akan dicapai dan diharapkan akan efektif  dan 
efisien. Efektif  artinya pembelajaran akan berhasil baik 
dan efisien berarti tidak memerlukan waktu yang lama. 

35  Richards, J.C. Curriculum develelopment in language teaching. (New 
York: Cambridge University Press. 2005), h. 251

36  Nunan, D. 1991.teaching language Methodology; a Texbook 
for Teachers. New york; Prentice Hall.1991), h. 214

37  Cunningsworth, A. Choosing Your Course Book. Oxford: Macmillan 
Heinemenn Publisher.1995), h. 7
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Maka bahan ajar harus memiliki kemampuan berinteraksi 
untuk membelajarkan mahasiswa. Mengingat peran 
yang disandangnya, maka bahan ajar tidaklah sama 
dengan buku teks. Jika buku teks bersifat umum dan 
hanya memuat materi pelajaran saja maka bahan ajar 
cetak tidaklah demikian. Bahan ajar cetak lebih bersifat 
khusus dan lengkap. Artinya khusus bagi siapa bahan ajar 
tersebut ditujukan sehingga sangat sesuai dengan calon 
penggunanya dan lengkap berarti hal-hal yang dipandang 
perlu dalam proses pembelajaran juga dicantumkan pada 
bagian karakteristik bahan ajar cetak tersebut. Selain itu 
penyusunannya harus sesuai dengan kurikulum  yang 
digunakan.

7. Pengembangan	 Buku	 Ajar	 Sebagai	 Bagian	 dari	
Bahan Ajar

Pembelajaran di perguruan tinggi memiliki nuanasa 
yang sangat berbeda dengan pembelajaran pada jenjang 
sebelumnya, ini suatu pembuktian yang kontras sekali 
adalah penggunaan buku ajar yang memiliki perbedaan 
yang signifikan sesuai dengan jenjang atau taraf  
pendidikan mahasiswa. maka harus menselaraskan buku 
ajar yang digunakan sebagai bahan ajar untuk mahasiswa 
yang diajarkan.

Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang 
berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap 
kurikulum dalam bentuk tertulis. Untuk mendapatkan 
buku ajar ataupun bahan ajar yang sesuai dengan 
tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta 
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didik diperlukan analisis terhadap kurikulum, analisis 
sumber belajar dan

penentuan jenis serta judul bahan ajar.38 Adapun 
dalam hal ini, penulis mengkonsentrasikan pada analisis 
materi ajar atau bahan pembelajaran sebagai isi dari 
sebuah buku ajar.

Dalam proses pembelajaran, dosen maupun 
mahasiswa tidak dapat hanya menggunakan suatu buku 
pegangan saja, lebih-lebih di zaman kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Sangat 
menuntut dosen dan mahasiswa untuk membaca berbagai 
buku yang relevan dengan apa yang akan diajarkan atau 
yang akan dipelajari. 

Hal ini bukan suatu hal yang luar biasa, sebab 
mahasiswa membutuhkan pengetahuan dan pengalaman 
belajar yang seluas-luasnya.

Menurut Bacon39 dalam Tarigan, buku ajar adalah 
buku yang di rancang untuk penggunaan di kelas dengan 
cermat disusun dan dipersiapkan oleh pakar atau para 
ahli dalam bidang tertentu dan dilengkapi dengan sarana-
sarana pembelajaran yang relevan dan serasi. Sedang 
pendapat lain dari Buckingham40, bahwa buku ajar adalah 
sarana belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah 

38  Dadang Sunendar dan Iskandar Wassid, Strategi Pembelajaran 
Bahasa (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 172-173.

39  Tarigan, Henry Guntur, dan Djago Tarigan, telaah Buku teks 
Bahasa indonesia.

(Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 11.
40  ibid.
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dan perguruan tinggi untuk menunjang suatu program 
pembelajaran.

Buku ajar adalah salah satu bagian dari bahan 
ajar. Bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun 
secara sistematis yang digunakan pendidik dalam proses 
pembelajaran.41 Muhaimin dalam modul Wasawasan 
Pengembangan Bahan Ajar mengungkapkan bahwa 
dalam ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 
untuk membantu pendidik, dosen dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran.42

Sedangkan menurut Abdul Majid, bahan ajar 
adalah segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks 
yang digunakan untuk membantuguru/ instruktur/
dosen dalam melaksanakan belajar-mengajar. Bahan 
yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang 
tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum adalah 
isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh 
siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.43

Bahan ajar terdiri atas bagian-bagian bahan ajar 
yang berbeda seperti buku pelajaran, buku catatan, 
kamus kecil, lampiran mengenai tata bahasa, tambahan 
mengenai teks, media audio (pita rekaman atau kaset 
dengan program menyimak dan berbicara), media visual 
(poster, kartu bergambar, slide, lembar dari plastik untuk 

41  Tian Belawati, Materi Pokok Pengembangan Bahan Ajar edisi ke Satu 
( Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), hlm. 1-3.

42  Muhaimin, Modul Wawasan tentang Pengembangan Bahan Ajar Bab. 
V (Malang: LKP2-I, 2008), hlm. 25.

43  Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran ( Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2007), hlm. 174.
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proyektor, film, video dan loain-lain). Dari beberapa 
teori di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar terdiri 
atas alat-alat bantu untuk pembelajaran yang disusun 
secara sistematis baik tertulis maupun tidak. Buku ajar 
merupakan kumpulan materi-materi untuk pembelajaran 
yang termasuk salah satu bagian dari komponen bahan 
ajar.

Bahan ajar ataupun buku pelajaran merupakan 
media instruksional yang dominan perannya di kelas dan 
bagian sentral dalam sistem pendidikan.44 Hal tersebut 
dikarenakan buku merupakan alat yang penting untuk 
menyampaikan materi kurikulum. Kebutuhan akan buku 
teks menempati skala prioritas yang paling utama. Jika 
siswa akan diajarkan mengembangkan daya pikirannya 
sendiri, sekolah harus memiliki buku-buku lain di 
samping buku-buku teks.

8.	 Fungsi	Buku	Ajar

Buku ajar merupakan buku standar untuk bidag 
studi tertentu maka bahan ajar haruslah memberikan 
sumber bahan yang baik dengan susuanan teratur, 
sistematis dan disajikan secara mendalam. Greene dan 
Petty45, merumuskan fungi buku ajar sebagai berikut :

1.  Mencerminkan suatu sudut pandang yang 
tangguh dan modern mengenai pembelajaran 
serta mendemonstrasikan alokasinya dalam bahan 
pembelajaran yang disajikan.  

44  Dedi Supriadi, Anatomi Buku Sekolah di indonesia (Yogyakarta:Adi 
Cita, 2000), hlm. 46.

45  Tarigan, op, Cit, hlm. 20-21
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2.  Menyajikan suatu sumber pokok masalah, mudah 
dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan minat 
dan kebutuhan para mahasiswa.

3.  Menyesuaikan suatu sumber yang tersusun rapi 
dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan 
ekspresional yang mengemban masalah pokok 
dalam komunikasi.

4. Menyajikan metode-metode dan sarana-sarana 
pembelajaran untuk memotivasi para mahasiswa. 

5.  Menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remedial 
yang serasi dan tepat guna.

Fungsi buku ajar yang diungkapkan oleh Greeni dan 
Petty di atas yaitu penyajian buku ajar mencerminkan 
suatu sudut pandang sehingga dapat dengan mudah untuk 
mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Buku ajar 
memaparkan materi yang bertahap dan tersusun rapi 
dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai minat dan 
kebutuhan mahasiswa sehingga dapat memotivasi siswa 
untuk belajar. Buku ajar memiliki fungsi sebagai sarana 
evaluasi yang tepat seperti memberikan latihan dan tugas 
yang tepat.

9. Pengembangan	Buku	Ajar

Dalam pembuatan dan pengembangan buku ajar 
(text book/buku teks), agar buku ajar yang dikembangkan 
bermanfaat dan berguna secara efektif  maka perlu 
memperhatikan karakteristik dalam mengembangkan 
buku ajar yaitu:
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a.  Standar yang berkaitan dengan aspek materi yang 
harus ada dalam setiap buku pelajaran. Dalam 
hal ini memuat mengenai kelengkapan materi, 
keakuratan materi, kegiatan yang mendukung 
materi, kemutakhiran materi, upaya meningkatkan 
kompetensi mahasiswa, pengorganisasian 
materi mengikuti sistematika keilmuan, materi 
mengembangkan keterampilan dan kemampuan 
berpikir, materi merangsang mahasiswa untuk 
melakukan inquiry, penggunaan notasi, simbol, 
dan satuan.

b.  Standar yang berkaitan dengan aspek penyajian yang 
harus ada dalam setiap buku pelajaran adalah sebagai 
berikut: organisasi penyajian umum, organisasi 
penyajian per bab, penyajian mempertimbangkan 
kebermaknaan dan kebermanfaatan, melibatkan 
mahasiswa secara aktif, mengembangkan proses 
pembentukan pengetahuan, tampilan umum, 
variasi dalam cara penyampaian informasi, 
meningkatkan kualitas pembelajaran, anatomi 
buku pelajaran, memperhatikan kode etik dan hak 
cipta, dan memperhatikan kesetaraan gender serta 
kepedulian terhadap lingkungan.

c. Standar yang berkaitan dengan aspek bahasa/
keterbacaan yang harus ada dalam setiap buku 
pelajaran adalah sebagai berikut: bahasa Inggris 
yang baik dan benar, peristilahan, kejelasan bahasa,  
kesesuaian bahasa,  dan kemudahan untuk dibaca.
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Pada akhirnya, dalam pengembangan buku ajar 
sebagai revolusi bagian dari pendidikan ini, maka 
pengembangan buku ajar juga harus memperhatikan 
kurikulum yang berlaku. Buku ajar yang baik harus 
relevan dan menunjang pelaksanaan kurikulum. Ada 
sebelas aspek untuk menentukan kualitas buku ajar, yaitu 
(1) memiliki landasan prinsip dan sudut pandang yang 
berdasarkan teori linguistik, ilmu jiwa perkembangan, 
dan teori bahan pembelajaran, (2) kejelasan konsep, 
(3) relevan dengan kurikulum yang berlaku, (4) sesuai 
dengan minat mahasiswa, (5) menumbuhkan motivasi 
belajar, (6) merangsang, menantang, dan menggairahkan 
aktivitas mahasiswa, (7) ilustrasi tepat dan menarik, 
(8) mudah dipahami mahasiswa, yaitu bahasa yang 
digunakan memiliki karakter yang sesuai enam tingkat 
perkembangan bahasa mahasiswa, kalimat-kalimatnya 
efektif, terhindar dari makna ganda, sederhana, sopan 
dan menarik, (9) dapat menunjang mata pelajaran lain, 
(10) menghargai perbedaan individu, kemampuan, bakat, 
minat, ekonomi, sosial dan budaya, (11) memantapkan 
nilai-nilai budi pekerti yang berlaku di masyarakat.46

Dengan demikian, bahwa dalam pengembangan 
buku ajar, penulisdan penerbit harus memperhatikan 
sistematika, prinsip, dan karakteristik penulisan dan 
pengembangan buku teks sebagai bahan pembelajaran 
sehingga buku ajar yang dipakai akan relevan dan efektif  
digunakan dalam proses belajar mengajar. Disamping itu 
pula, Pengembangan buku ajar harus didasarkan pada 

46   Tarigan, op, Cit, hlm. 22
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kurikulum yang sedang berlaku di lembaga pendidikan 
tertentu.

10.	 Analisis	dan	Penilaian	Buku	Ajar

Untuk menentukan suatu produk apakah layak 
digunakan atau tidak, haruslah dilakuakn analisis dan 
penilaian terlebih dahulu. Tentu analisis dan penilaian 
harus dilakukan terhadap buku ajar sebelum digunakan, 
dan disosialisasikan juga. Menurut Muslich, buku ajar 
adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata 
pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara 
sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, 
orientasi pembelajaran, dan perkembangan mahsiswa, 
untuk diasimilasikan47.

Analisis buku ajar/text book merupakan salah satu 
cara agar diketahui kualitas buku teks yang dipakai pada 
pembelajaran. Buku ajar yang berkualitas akan membantu 
mahasiswa untuk memahami materi yang akan 
mereka pelajari dengan membaca dan memahaminya. 
Menganalisis buku ajar merupakan salah satu cara untuk 
mengetahui kualitas buku ajar. Mahmood dan Iqbal48, 
menyatakan bahwa “textbook evaluation is one of  the 
key responsibilities of  CW (Curriculum Wing). to make the 
evaluation process more effective, there is a need to identify 

47  Masnur Muslich, ”Hakikat dan Fungsi Buku Teks”, http:// www. 
masnurmuslich. blogspot.archive.html, hlm. 1, diakses selasa 16 Agustus 2017, 
jm 10:29 pm.

48 Mahmood, Khalid, Iqbal, Muhammad Zafar, & Saeed, 
Muhammad. (2009). Textbook Evaluation Through Quality Indicators: The 
Case of  Pakistan. (Bulletin of  education and research december 2009), h. 2 (2, 
1-2. Diperoleh 16 Agustus 2017, dari http://ojs.academypublisher.com.
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agreed upon indicators of  a quality textbook”. Berdasarkan 
pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa mengevaluasi 
sebuah buku ajar perlu ditetapkan indikator untuk 
mengetahui kualitas buku tersebut. Agar buku ajar yang 
digunakan mahasiswa dapat efektif  dan sesuai dengan 
tujuan penggunaannya maka buku ajar harus memenuhi 
standar buku ajar yang berkualitas.

Menurut BSNP dalam Muslich49, buku ajar yang 
berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan, 
yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan 
kebahasaan, dan kelayakan kegrafikaan. Kriteria dari 
BSNP tersebut dijabarkan dalam bentuk indikator. Hal 
tersebut bertujuan untuk memperjelas indikator buku 
ajar yang akan dinilai sehingga siapa saja yang menilai 
dapat menerapkannya. Salah satu unsur yang harus 
diperhatikan adalah kelayakan isi. Isi menyangkut 
materi yang ada dalam buku ajar sehingga sangat wajar 
apabila unsur kelayakan isi merupakan unsur utama 
untuk menentukan kualitas buku. Menurut Muslich 50, 
kelayakan isi memiliki indikator, antara lain: (1) kesesuaian 
uraian materi dengan SK (Standar Kompetensi) dan 
KD (Kompetensi Dasar); (2) keakuratan materi; dan (3) 
materi pendukung pembelajaran. Indikator-indikator 
tersebut memiliki butir-butir penilaian.

 Berdasarkan pendapat ahli di atas yang sudah 
dipaparkan, buku ajar harus perlu di adakan analisis 
dari ketekaiatan materi baik dan benar dari segi struktur 

49 Masnur Muslich, textbook Writing. ( Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media.2010), h. 291

50  ibid., h. 292
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maupun isinya yang akan di gunakan dalam peroses 
pengajaran, supaya memiliki relevansi dengan materi dan 
kebutuhan mahasiswa.  Hal ini diperkuat oleh Sitepu51, 
yang menyatakan bahwa belum banyak penulis buku ajar 
yang mengetahui unsur-unsur yang perlu ada dan harus 
diperhatikan dalam penulisan buku ajar. Selain itu, dalam 
proses penerbitan, editor penerbit juga kurang cermat 
menyunting buku itu dari aspek isi, bahasa, ilustrasi dan 
desain dengan sudut pandang buku ajar sebagai sumber 
belajar.

 Sedangkan penilaian buku ajar memiliki posisi amat 
penting dalam pembelajaran. Posisinya adalah sebagai 
representasi (wakil) dari penjelasan dosen di depan kelas. 
Keterangan-keterangan dosen, uraian-uraian yang harus 
disampaikan dosen, dan informasi yang harus disajikan 
dosen dihimpun di dalam bahan ajar.

Bahan ajar juga merupakan wujud pelayanan 
satuan pendidikan terhadap peserta didik. Pelayanan 
individual dapat terjadi dengan bahan ajar. Peserta 
didik berhadapan dengan bahan yang terdokumentasi. 
Peserta yang cepat belajar, akan dapat mengoptimalkan 
kemampuannya dengan mempelajari bahan ajar. Peserta 
didik yang lambat belajar, akan dapat mempelajari bahan 
ajarnya berulang-ulang. Dengan demikian, optimalisasi 
pelayanan belajar terhadap peserta didik dapat terjadi 
dengan bahan ajar.

51  Sitepu, B.P. Penulisan Buku teks Pelajaran. (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 2012), h. 3
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Oleh sebab itu, dosen, pengajar harus bisa memilih 
buku ajar yang sesuai untuk bahan ajarnya. Pada era 
globalisasi dan demokrasi, setiap orang berhak untuk 
menulis buku pelajaran, dengan syarat buku tersebut 
harus memenuhi beberapa kriteria dalam penyusunan 
buku ajar.

Kriteria dalam penyususnan buku ajar Badan 
standar nasional pendidikan (BSNP) mengeluarkan 
suatu pedoman penulisan buku teks yang di dalamnya 
menjelaskan tentang prinsip-prinsip penulisan buku52. 
Ada tujuh prinsip yang di kemukakan BSNP yang di 
anggap ideal dalam penyusunan buku teks, yaitu sebagai 
berikut:

a. Kebermaknaan. Prinsip ini menekankan pada ide, 
pikiran, gagasan dan informasi kepada orang lain, 
baik secara lisan maupun tulisan. 

b. Keotentikan. Prinsip ini menekankan kepada 
pemilihan dan pengembangan materi pelatihan 
berbahasa, yaitu: Berupa pelajaran atau wacana 
tulis atau lisan. Banyak memberikan kesempatan 
kepada siswa mengembangkan kemahiran fungsi 
kebahasaannya. Menekankan fungsi komunikatif  
bahasa, yakni menekankan proses belajar-mengajar. 
Memenuhi kebutuhan berbahasa mahasiswa. 
Berisi petunjuk, pelatihan, dan tugas-tugas dengan 
memanfaatkan media cetak atau elektronik 
seoptimal-optimalnya. Didasarkan hasil analisis 

52 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum 
dalam Konteks Standar nasional Pendidikan. ( Jakarta BSNP, 2006)
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kebutuhan berbahasa mahasiswa. Mengandung 
pemakaian unsur bahasa yang bersifat selektif  
dan fungsional, dan Mendukung terbentuknya 
performansi komunikatif  mahasiswa yang andal.

c. Keterpaduan. Penataan bahasa dan sastra 
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
Mempertahankan keutuhan bahan, menuntut 
mahasiswa untuk mengerjakan atau mempelajarinya 
secara bertahap, dan Secara fungsional, yakni 
bagian yang satu bergantung kepada bagian yang 
lain dalam jalinan yang padu dan harmonis menuju 
kebermaknaan yang maksimal.

d. Keberfungsian. Keberfungsian ada pada pemilihan 
metode dan teknik pembelajaran. Hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam bagian ini adalah: Memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk mengamil bagian 
dalam peristiwa berbahasa yang seluas-luasnya, 
memberikan kepada mahasiswa informasi, 
praktik, latihan, dan pengalaman berbahasa yang 
sesuai dengan kebutuhan berbahasa mahasiswa, 
mengarahkan kepada mahasiswa penggunaan 
bahasa bukan penguasaan pengetahuan bahasa, 
memungkinkan untuk memanfaatkan berbagai 
ragam bahasa dalam tindak/peristiwa bahasa 
yang terjadi, Di arahkan untuk mengembangkan 
kemahiran berbahasa, dan Mendorong kemampuan 
berfikir/bernalar dan kreativitas mahasiswa.

e. Performansi komunikatif. Pengalaman belajar adalah 
segala sesuatu yang memungkinakan terjadinya 
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peristiwa belajar. Hal ini dapat berupa kegiatan 
berbahasa, mengamati, berlatih atau bahkan 
merenung. Aspek yang perlu di perhatikan dalam 
pemilihan pengalaman belajar ialah mendukung 
terbentuknya performansi komunikatif  mahasiswa 
yang andal sesuai bahan pelajaran, bermakna bagi 
perkembangan potensi dan kemahiran berbahasa 
mahasiswa, sesuai dengan tuntutan didaktik metodik 
yang mutakhir, disajikan secara keberlanjutan dan 
berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar 
berbahasa yang lain secara terpadu.

f. Kebertautan. Agar diperoleh hasil yang optimal, 
pembelajaran bahasa dengan menggunakan 
pendekatan komunikatif  menurut penggunaan 
media dan sumber belajar. Usahakan penggunaan 
media dan sumber belajar yang dapat memberikan 
pengalaman langsung bagi mahasiswa untuk 
belajar berbahasa (reseptif  maupun produktif, lisan 
maupun tulis) berupa fakta berbahasa (rekaman 
peristiwa berbahasa) atau peristiwa aktual. Bahan 
tersebut di adakan oleh dosen dengan tuntutan 
atau kebutuhan berbahasa mahasiswa, naik di 
dalam maupun dluar kelas, materi berbahasa 
yang disajikan berguna atau dapat dimanfaatkan 
setiap saat di sekitarnya sesuai dengan tuntutan 
kegiatan berbahasa yang mungkin dihadapi di 
masyarakat, bervariasi dan menantang, bermakna 
bagi pengembangan performansi komunikatif  
mahasiswa secara optimal.
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g. Penilaian. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan 
kontekstual menuntut penggunaan penilaian 
yang dapat mengukur secara langsung kemahiran 
berbahasa mahasiswa secara menyeluruh. 
Penilaiannya juga yang dapat mendorong 
mahasiswa agar aktif  berlatih berbahasa secara 
tulis/lisan, secara produktif  maupun reseptif, yang 
menghasilkan wacana tulis/lisan.   

 Kriteria penilian buku ajar, menurut Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2006, tentang 
Instrumen Penilaian53, standar penilaian tersebut 
diberlakukan untuk buu-buku ajar pendidikan dasar 
dan menengah, tidak terdapat secara khusus standar 
penilaian untuk buku-buku ajar pendidikan tinggi, 
oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan 
penilaian buku ajar dengan mengadaptasi standar 
penilaian buku ajar yang ditetapkan oleh (BNSP).

 Ada beberapa faktor yang dapat kita jadikan 
bahan penilaian terhadap sebuah buku pelajaran. 
Kelayakan isi dan kelayakan penyajian merupakan 
hal yang perlu diperhatikan dari buku ajar yang 
akan dipilih karena kedua hal tersebut menentukan 
kualitas dan kesesuaianya diterapkan pada 
mahasiswa. diantara kriteria tersebut adalah; 
1) Kelayakan Isi menyangkut materi apa yang 
disajikan dalam buku pelajaran. Ada beberapa hal 
penting yang harus dipenuhi agar buku teks dapat 

53  Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Instrumen 
Penilaian Tahap I Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar Dan 
Menengah, (tt.p., BSNP. 2006).h. 2
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dikatakan memiliki isi yang layak untuk dipakai. 
Kelayakan isi terlihat dari kesesuaian uraian materi 
dengan SK dan KD, keakuratan materi, dan materi 
pendukung. 2) Kesesuaian Uraian Materi dengan 
SK dan KD. Materi yang termuat dalam buku teks 
harus jelas dan sesuai dengan standar kompetensi 
dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh 
BSNP dalam standar isi. Kesesuain materi ini 
meliputi kelengkapan materi dan kedalaman materi 
yang disajikan. 3) Kelengkapan Materi, materi yang 
disajikan mencakup semua materi yang terkandung 
dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 
Dasar (KD)  tanpa menyebutkan SK dan KD secara 
eksplisit. 4) Kedalaman materi, materi memberikan 
ketuntasan belajar sesuai dengan tingkat pendidikan 
dan sesuai dengan SK dan KD. Tingkat kesulitan 
konsep sesuai dengan perkembangan peserta 
didik dan tidak ada tumpang tindih antarkelas, 
maupun antarjenjang pendidikan. 5) Keakuratan 
Materi, setelah materi memiliki kesesuaian dengan 
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 
ditentukan pemilihan materi yang digunakan juga 
harus akurat. Jangan sampai ketika membahas 
kompetensi dasar tertentu materi yang disajikan 
kurang relevan terhadap pencapaian kompetensi 
dasar. Keakuratan materi dalam buku teks bahasa 
Indonesia tercermin dari hal-hal berikut, yaitu: 
Keakuratan dalam pemilihan wacana. 6) Materi 
Pendukung Pembelajaran, beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam pemilihan materi pendukung 
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dalam buku teks yaitu: Kesesuaian dengan 
perkembangan ilmu Materi yang disajikan dalam 
buku up to date, sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) 
yang relevan dengan tingkat kognisi peserta didik 
Kesesuaian fitur, contoh, dan rujukan. 7) Teknik 
Penyajian, penyajian merupakan bagaimana sesuatu 
itu dikemas. Sesuatu walaupun berniali bagus jika 
dikemas dengan tidak baik, tidak teratur, tidak 
runtut secara konsep tentu akan membuat yang 
bagus itu menjadi tidak menarik. Bahkan dalam 
kaitannya dengan buku teks penyajian isi atau 
materi buku memiliki peranan yang sangat penting 
karena berhubungan dengan konsep berpikir 
mahasiswa. Teknik penyajian sebuah buku teks 
setidaknya memiliki pedoman sebagai berikut: 

h) Kekonsistenan Sistematika Penyajian 

 Sistematika penyajian disampaikan secara jelas, 
fokus, dan taat asas dalam setiap bab, yakni ada 
bagian pendahuluan (berisi tujuan penulisan buku 
teks pelajaran, sistematika buku, cara belajar yang 
harus diikuti, serta hal-hal lain yang dianggap penting 
bagi peserta didik), bagian isi (uraian, wacana, 
pelatihan, ilustrasi, gambar, dan pendukung lain), 
serta bagian penutup (rangkuman, ringkasan), serta 
relevan dengan pokok bahasan sehingga mampu 
membangkitkan rasa senang mahasiswa dalam 
belajar.
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i) Keruntutan konsep

 Uraian, latihan, contoh dalam hal materi kebahasaan 
dan kesastraan yang disajikan ada hubungan satu 
dengan yang lain sehingga peserta didik mampu 
mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan 
secara terintegrasi dan holistik sesuai tuntutan KD.

j) Keseimbangan antar bab

 Uraian substansi antarbab (tecermin dalam jumlah 
halaman), proporsional dengan mempertimbangkan 
KD yang didukung dengan beberapa pelatihan, 
contoh, ilustrasi, atau gambar secara seimbang 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing pokok 
bahasan. 

11.	 Penyajian	Pembelajaran

Selain penyajian atau urutan penulisan dalam 
buku, penyajian juga berhubungan dengan penyajian 
pembelajaran. buku teks bukan hanya sekadar 
menyajikan materi yang dikumpulkan melainkan 
juga menyajikan bagaimana materi tersebut dipelajari 
mahasiswa. Bagaimana mahasiswa hendaknya bersikap 
ketika mengikuti pembelajaran juga harus termuat 
dalam buku teks pelajaran. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penyajian pembelajara dalam buku 
teks antara lian:

a) Keterpusatan pada peserta didik

 Sajian materi menempatkan peserta didik sebagai 
subjek pembelajaran sehingga uraian dalam 
buku perlu didukung oleh kegiatan yang mampu 
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membentuk kemandirian belajar peserta didik, 
misalnya dengan tugas-tugas mandiri. Penyajian 
materi bersifat interaktif  dan partisipatif  yang 
memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan 
emosional dalam pencapaian SK dan KD sehingga 
antarpeserta didik termotivasi untuk belajar 
secara komprehensif  tentang berbagai persoalan 
kebahasaan dan kesastraan.

b) Keterangsangan metakognisi peserta didik

 Sajian materi dapat mengembangkan motivasi 
belajar peserta didik dan merangsang peserta didik 
untuk berpikir kreatif  tentang apa, mengapa, dan 
bagaimana mempelajari materi pelajaran dengan 
rasa senang. Kerangsangan daya imajinasi dan 
kreasi berpikir peserta didik Penyajian materi dapat 
merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir 
peserta didik melalui ilustrasi, analisis 

12.	 Pendukung	Penyajian

a) Pengantar

 Pengantar adalah, uraian pada awal buku 
berisi tujuan penulisan, cara belajar yang 
harus diikuti, mengantarkan peserta didik 
untuk mengenal dan memahami materi yang 
akan dipaparkan, sehingga dapat menarik 
peserta didik untuk belajar lebih jauh tentang 
isi buku.
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b) Pendahuluan

 Ada uraian singkat yang mendeskripsikan 
isi bab sesuai dengan SK dan KD 
(biasanya ditampilkan dalam kotak) tanpa 
mengeksplisitkan judul pendahuluan.

c) Daftar pustaka

 Daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan 
rujukan dalam penulisan buku tersebut 
disusun menurut aturan yang baku, misalnya 
diawali dengan nama pengarang (yang disusun 
secara alfabetis), tahun terbitan, judul buku 
/ majalah / makalah / artikel, tempat, dan 
nama penerbit, nama dan lokasi situs internet 
serta tanggal akses situs ( jika memakai acuan 
yang memiliki situs). 

Point-point tentang penilaian buku ajar di 
atas merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam 
menilai sebuah buku teks atau textbook sebelum 
merekomendasikannya kepada mahasiswa. Jika dapat 
menilai dengan baik dan objektif  tentunya buku yang 
akan diperolah adalah buku yang memang terbaik dan 
cocok untuk diterapkan kepada mahasiswa.

Buku yang baik akan mempercepat mahasiswa 
memahami atau mendapat ilmu. Dan ilmu yang baik 
adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan. Jadi menyeleksi 
adalah pekerjaan yang mendatangkan manfaat. 
Sedangkan kalau ditinjau dari setiap butir komponen-
komponenya menurut Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) instrumen penilaian buku teks pelajaran terdiri 
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dari dua tahap dan telah disertakan skor untuk setiap 
butir komponennya. Analisis kesesuaian ini dilakukan 
dengan mengacu pada tahap I dan tahap II tersebut.

Masing-masing tahap penilaian buku teks pelajaran 
terdapat komponen dan butir-butir penilaian yang dapat 
dijabarkan sebagai berikut:

a.  Instrumen penilaian tahap I

1. Komponen kelayakan isi harus memenuhi 
tiga indikator: a) Standar kompetensi (SK) 
tercantum secara implicit, b) Kompetensi dasar 
(KD) tercantum secara implicit, c) Kesesuaian 
isi buku dengan Standar kompetensi (SK) dan 
Kompetensi dasar (KD)54.

2. Komponen penyajian memenuhi 6 indikator: 
a) Daftar isi, b) Tujuan setiap bab c) Peta 
konsep atau ringkasan, d) Kata kunci (key-
words), e) Pertanyaan/soal latihan pada setiap 
bab, f ) Daftar pustaka55.

3. Komponen kegrafikan memiliki 5 indikator: 
a) Kulit buku, b) Isi buku,c) Keterbacaan 
(kesesuaian dalam pemilihan huruf, ilustrasi 
dan format), d) Kualitas cetakan (kejelasan, 
kerataan, dan warna cetakan), e) Kekuatan 

54  Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), instrumen Penilaian 
tahap i Buku teks Pelajaran Pendidikan dasar dan Menengah, (tt.p., BSNP. 
2006), hlm. 2.

55  ibid., h. 2
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fisik buku (kertas isi, bahan kulit, dan system 

penjilidan)56.

b. Sedangkan Instrumen penilaian tahap II (Sub 
Komponen)

1. Komponen kelayakan isi harus memenuhi 
8 syarat indikator: a) cakupan materi, 

b) akurasi materi, c) kemutakhiran, d) 
mengandung wawasan produktivitase) 
merangsang keingintahuan (curiosity), f ) 
mengembangkan kecakapan hidup (life skills), 
g) mengembangkan wawasan kebinekaan 
(sense of  diversity), h) mengandung wawasan 
kontekstual57.

2. Komponen kebahasaan memiliki 7 indikator: 
a) sesuai dengan tingkat perkembangan 
peserta didik, b) komunikatif,  c) dialogis 
dan interaktif, d) lugas, e) koherensi dan 
keruntutan alur piker, f ) kesesuaian dengan 
kaidah bahasa indonesia, g) penggunaan 
istilah dan simbol/lambang58.

3. Komponen penyajian memiliki 3 
komponen indikator; a) teknik penyajian, b) 

56  Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), instrumen Penilaian 
tahap i Buku teks Pelajaran Pendidikan dasar dan Menengah, (tt.p., 
BSNP. 2006), hlm. 2.

57 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) , instrumen Penilaian 
tahap ii Buku teks Biologi SMA/MA, (tt.p., BSNP. 2006), hlm. 2-3.

58   ibid., h. 3-4
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pendukung penyajian materi, c) penyajian 
pembelajaran59.

4. Komponen kegrafikan memiliki 3 indikator: 
a) ukuran buku, b) bagian kulit buku, c) bagian 
isi buku60.

Dengan demikian, pengembangan bahan ajar 
di IAIN Mataram perlu memperhatikan karakteristik 
mahasiswa dan kebutuhan mahasiswa sesuai kurikulum, 
yaitu menuntut adanya partisipasi dan aktivasi mahasiswa 
lebih banyak dalam pembelajaran tentang materi yang 
dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Oleh 
sebab itu, Bahan ajar atau materi pembelajaran memuat 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 
dipelajari dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 
bahan ajar hendaknya dirancang dan ditulis dengan kaidah 
instruksional karena akan digunakan oleh pengajar untuk 
membantu dan menunjang kegiatan pembelajaran. dan 
tidak terlepas dari itu IAIN Mataram membutuhkan 
bahan ajar yang baik yang mampu mengoptimalkan 
proses pembelajaran.

Bahan ajar yang baik, dalam hal ini bahan ajar 
berbentuk  materi ajar berupa buku ajar, modul dan 
sebagainya harus sesuai dengan standart tertentu. 
Menurut Nieveen, kualitas bahan ajar yang dikembangkan 
dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi aspek 

59  ibid., h 4-5
60  Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), instrumen Penilaian 

tahap ii Buku teks Pelajaran SMP/MtS dan SMA/MA, (tt.p., BSNP. 
2006), hlm. 2-4.
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yaitu: 1) validitas (validity), 2) kepraktisan (practically), 
dan 3) keefektifan (effectiveness)61.

a. Aspek Kevalidan 

 Menurut Nieveen, suatu produk pembelajaran yang 
dikembangkan dikatakan valid jika suatu produk 
didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh ahli 
ataupun praktisi. 

b. Aspek Kepraktisan

 Menurut Nieveen, suatu produk pembelajaran yang 
dikembangkan dikatakan  praktis jika bahan ajar 
dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya. 
Pada penelitian ini produk yang dikembangkan 
dikatakan praktis jika ahli atau praktisi menyatakan 
bahwa produk yang dikembangkan dapat 
diterapkan dan digunakan di lapangan. Kepraktisan 
produk dalam penelitian ini dapat diketahui dari 
hasil angket respon pengguna yakni mahasiswa 
yang dilakukan diakhir pembelajaran dengan 
menggunakan perangkat pembelajaran yang telah 
dikembangkan.

c. Aspek Keefektifan

 Menurut Nievee,  keefektifan suatu produk terjadi 
apabila bahan ajar dikatakan efektif  jika bahan 
ajar tersebut dapat membantu peserta didik untuk 
mencapai indikator pada KD yang ditentukan. 
Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran bahasa 

61  Nieveen, N. Prototyping to reach Product Quality. London: Kluwer 
Academic Publisher.1999), h. 126-128
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Inggris 1 dikatakan efektif  jika hasil tes evaluasi 
belajar peserta didik menunjukkan tuntas secara 
klasikal dan optimal di atas Kriteria Ketuntasan 
Minimal  yang telah ditetapkan di institusi.

4.	 Penilaian	(assesment)
a. Pengertian Penilaian  

Menurut Firman, penilaian merupakan proses 
penentuan informasi yang dilakukan serta penggunaan 
informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan 
sebelum keputusan62. Suatu proses untuk mengambil 
keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh 
melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan tes 
dan non tes. Penilaian (assessment) adalah penerapan 
berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana 
hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta didik.

Penilaian perlu dilakukan untuk dapat menentukan 
tercapai tidaknya tujuan pendidikan. Dalam kegiatan 
pembelajaran, seorang dosen harus menguasai beberapa 
pengetahuan terkait dengan penilaian pendidikan, 
diantaranya: (1) Mampu memilih prosedur-prosedur 
penilaian yang tepat untuk membuat keputusan 
pembelajaran, (2) Mampu mengembangkan prosedur 
penilaian yang tepat untuk membuat keputusan 
pembelajaran, (3) Mampu dalam melaksanakan, 

62  Firman, H. Penilaian hasil Belajar dalam Pengajaran Kimia. 
(Bandung: Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI. 2000) h. 15
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melakukan penskoran, serta menafsirkan hasil penilaian 
yang telah dibuat, (4) Mampu menggunakan hasil-hasil 
penilaian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang 
pendidikan, (5) Mampu mengembangkan prosedur 
penilaian yang valid dan menggunakan informasi 
penilaian, dan (6) Mampu dalam mengkomunikasikan 
hasil hasil penilaian, sesuai menurut Kusaeri 63 , dan 
Suprananto64 .

Purwanto  mendefinisikan“evaluation is a systematic 
process determining the extent to which instructional 
objectives are achieved by pupils”65. Kalimat tersebut 
menjelaskan bahwa penilaian adalah suatu proses 
dalam mengumpulkan informasi dan membuat 
keputusan berdasarkan informasi tersebut. Dalam 
proses mengumpulkan informasi, tentunya tidak semua 
informasi bisa digunakan untuk membuat sebuah 
keputusan. Informasi-informasi yang relevan dengan 
apa yang dinilai akan mempermudah dalam melakukan 
sebuah penilaian dalam kegiatan pembelajaran.

Sedangkan Arifin mengemukakan, penilaian 
merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis 
dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi 
tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka 
membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

63  Kusaeri,  Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu 2012) hal 17

64 Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) hal 17

65 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi 
Pengajaran, (Bandung: Remaja  Rosdakarya 2010) hal 3
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pertimbanagan tertentu66 . Definisi dari penilaian juga 
disampaikan oleh Ralph Tyler yang mengungkapkan 
bahwa penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan 
data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan 
bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai.

Haryati berpendapat lain, ia mengungkapkan bahwa 
penilaian (assessment) merupakan istilah yang mencakup 
semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui 
keberhasilan belajar mahasiswa dengan cara menilai 
unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok67.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa assessment atau penilaian adalah 
proses pengumpulan berbagai data, informasi secara 
menyeluruh yang dilakukan secara terus menerus untuk 
mengetahui kemampuan atau keberhasilan mahasiswa 
dalam pembelajaran baik kompetensi secara individu 
mauapun kelompok, dan bisa memberikan gambaran 
perkembangan belajar mahasiswa, menjelaskan dan 
menafsirkan hasil, menggambarkan informasi tentang 
sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian 
kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa.

b.		 Pentingnya	Penilaian	dalam	Pembelajaran
Penilaian merupakan bagian terpenting dalam 

kegiata pembelajaran, sehingga perlu diperhatikan pula 
tentang hal-hal yang terkait dengan penilaian dalam 

66 Zaenal Arifin, evaluasi Pembelajaran,(Bandung: Remaja 
Rosdakarya 2009) hal. 2.

67 Mimin Haryati,Model & teknik Penilaian pada tingkat Satuan 
Pendidikan, ( Jakarta:Gaung Persada 2009) hal .15.
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pembelajaran tersebut. Sudjana menyatakan bahwa 
komponen-komponen penting dalam sebuah pengajaran 
itu ada empat. Keempat komponen tersebut, diantaranya: 
tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian68. Semua 
komponen tersebut harus dipenuhi dalam proses belajar 
mengajar, karena setiap komponen saling berkaitan dan 
saling berpengaruh satu sama lain.

	c.	 Fungsi	Penilaian	dalam	Pembelajaran
Penilaian merupakan salah satu elemen yang 

penting dalam pembelajaran, dimana merupakan 
komponen yang tidak kalah pentingnya dengan model 
atau metode pembelajaran. Penilaian digunakan untuk 
mengetahui kemampuan serta keberhasilan mahasiswa, 
dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran.

Dengan demikian tujuan penilaian hendaknya 
diarahkan pada empat hal berikut: (1) Penelusuran (keeping 
track), yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran 
tetap sesuai dengan rencana, (2) Pengecekan  (cheking-up), 
yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan 
yang dialami oleh mahasiswa selama proses pembelajaran, 
(3) Pencarian (findingout), yaitu mencari dan menemukan 
hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan 
dan kesalahan dalam proses pembelajaran, dan (4)
Penyimpulan (summing-up), yaitu untuk menyimpulkan 
apakah mahasiswa telah meguasai seluruh kompetensi 
yang ditetapkan dalam pembelajaran atau belum69.

68  Dr. Nana Sudjana, Penilaian hasil Proses Belajar, (Surabaya: 
2010) hal 30

69  Kusaeri dan Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: 
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d.		 Prinsip	–	Prinsip	Penilaian	dalam	Pembelajaran
Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam 

pembelajaran bukanlah pekerjaan yang mudah karena 
harus membutuhkan latihan serta penguasaan teori-teori 
tentang penilaian yang terkait dengan hal apa yang akan 
dinilai. Untuk dapat melakukan penilaian yang efektif, 
maka perlu diperhatikan beberapa prinsip penilaian 
sebagai dasar dalam melaksanakan penilaian hasil belajar 
mahasiswa.

Beberapa hal yang menjadi prinsip dalam penilaian 
adalah: (1)Proses penilaian harus merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan 
bagian terpisah dari proses pembelajaran (part of, not a 
part from instruction); (2) Penilaian harus mencerminkan 
masalah dunia nyata (real world problem), bukan dunia 
sekolah (school work-kind problems); (3) Penilaian harus 
menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria 
yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman 
belajar; dan (4) Penilaian harus bersifat holistik yang 
mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran 
(kognitif, afektif, dan psikomotorik)70.

e. Teknik assesment 
  Secara garis besar alat penilaian digolongkan menjadi 2 
jenis, yaitu non-tes dan tes. Seringkali kedua jenis alat penilaian 
tersebut dinamakan teknik penilaian.

Graha Ilmu 2012) hal 9
70  Kusaeri dan Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu 2012) hal 8-9
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1.	 Teknik	Non-Tes

Teknik non-tes sangat penting dalam mengevaluasi 
mahasiswa pada ranah afektif  dan psikomotor, berbeda 
dengan teknik tes yang lebih menekankan asfek kognitif. 
Ada beberapa macam teknik non-tes, yakni: pengamatan 
(observation), wawancara (interview), kuesioner/angket 
(quetionaire).

a) Observasi

 Observasi atau Pengamatan adalah suatu proses 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis, 
logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai 
fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 
evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan 
untuk menilai proses dan hasil belajar peserta 
didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu 
belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-
lain. Instrument yang digunakan untuk melakukan 
observasi disebut pedoman observasi.

b)  Wawancara

 Wawancara merupakan salah satu bentuk alat 
evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui 
percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Ada beberapa teknik atau 
cara yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 
wawancara, yaitu: 1) Pewawancara harus 
mempunyai background tentang apa yang akan 
ditanyakan. 2) Dalam mewawancarai jangan terlalu 
kaku, tunjukkan sikap yang bersahabat, bebas, 
ramah, terbuka, dan dapat menyesuaikan diri. 
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3) Hilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik. 
4) Pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dan denan 
bahasa yang sederhana. 5) Hindari kevakuman 
pembicaraan yang terlalu lama. 6) Batasi waktu 
wawancara.

c) Angket (Quetioner)

 Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus 
diisi oleh orang yang akan diukur (responden). 
Angket adalah alat penilaian hasil belajar yang 
berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring 
informasi tentang sesuatu, misalnya tentang 
latar belakang keluarga mahasiswa, kesehatan 
mahasiswa, tanggapan mahasiswa terhadap 
metode pembelajaran, media, dan lain- lain. Angket 
umumnya dipergunakan pada ranah afektif.

d)   Daftar Cek (Check list)

 Daftar cek adalah deretan pertanyaan singkat dimana 
responden yang dievaluasi tinggal membubukan 
tanda centang (√) pada aspek yang diamati sesuai 
dengan hasil penilaiannya

2. Teknik Tes 

a. Tes Tertulis

Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab 
peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Jenis 
tes tertulis secara umum dapat dikelompokkan menjadi 
dua yaitu: Tes Bentuk Uraian dan tes bentuk objektif. 
Bentuk uraian dapat digunakan untuk mengatur 
kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk 
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objektif. Disebut bentuk uraian, karena menuntut 
peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan 
dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri 
dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu 
dengan yang lainnya. Tes objektif  sering juga disebut tes 
dikotomi (dichotomously scored item) karena jawabannya 
antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Tes 
objektif  terdiri dari beberapa bentuk, Benar-Salah (true-
False, or Yes-no) Salah satu fungsi bentuk soal benar-salah 
adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 
membedakan antara fakta dengan pendapat. Pilihan 
Ganda (Multiple Choice) Soal tes bentuk pilihan ganda 
dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih 
kompleks. Pilihan jawaban (option)  terdiri atas jawaban 
yang benar atau paling benar. Menjodohkan (Matching) 
Soal tes bentuk menjodohkan. Kemudian Melengkapi 
(Completion). 

b. Tes Lisan 

Tes lisan yaitu tes yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara 
pengajar dan pebelajar. Tes ini menilai kemampuan, 
tingkat pengetahuan, sikap, dan kepribadian yang dimiliki 
pebelajar. Hasil tes dapat langsung diketahui pembelajar 
karena tes ini dilakukan secara berhadapan langsung.

Dalam tes lisan, jawaban yang diberikan oleh testi 
dalam bentuk ungkapan lisan. Instrumen yang digunakan 
bisa saja disajikan dalam bentuk tulisan bisa pula dalam 
bentuk lisan. Pada umumnya tes lisan berbentuk tanya 
jawab langsung secara lisan antara tester dengan testi. 
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Tes lisan ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk 
melatih diri dalam mengungkapkan pendapat atau 
buah pikirannya secara lisan dan mengembangkan 
kemampuan berbicara.

c. Tes Perbuatan 

Tes perbuatan merupakan tes yang penugasannya 
disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan 
pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan 
atau unjuk kerja. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak 
pembelajar melakukan persiapan, melaksanakan tugas, 
sampai dengan hasil yang dicapainya. Untuk menilai tes 
perbuatan pada umumnya diperlukan sebuah format 
pengamatan, yang bentuknya dibuat sedemikian rupa 
agar pengajar dapat menuliskan angka-angka yang 
diperolehnya pada tempat yang sudah disediakan. 

C.	 Pengembangan	Perangkat	Pembelajaran	Dengan	
Pendekatan	CTL 
Pengembangan perangkat pembelajaran dengan 

pendekatan CTL, merupakan konse atau pendekatan 
belajar yang membantu dosen mengaitkan antara materi 
yang diajarkannya dengan situasi nyata mahasiswa dan 
mendorong mahasiswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 
dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 
berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan mahasiswa 
bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan 
dari dosen kepada mahasiswa. Proses pembelajaran 
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lebih dipentingkan daripada hasil. Justru itu peneliti 
menggunakan pendekatan kontekstual (CTL) dalam 
mengembangkan perangkat pembelajaran.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Blanchard 
dalam Suryanti, bahwa pembelajaran kontekstual adalah 
pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat 
dengan pengalaman mahasiswa yang sesungguhnya.71 
Lebih lanjut Johnson menguraikan pengertian CTL 
dalam kutipan berikut:72

“The CTL system is an educational process that aims 
to help student’s see meaning in the academic materi-
al they are studying by connecting academic subjects 
with the context of  their daily lives, that is, with the 
context of  their personal, social, and cultural circum-
stance”.

Kutipan tersebut memberikan suatu penegasan 
bahwa CTL merupakan proses pendidikan yang 
holistik dan bertujuan membantu mahasiswa untuk 
melihat makna dari materi pelajaran yang dipelajarinya 
dengan mengaitkan materi tersebut ke dalam konteks 
kehidupan sehari-hari mereka (konteks pribadi, sosial 
dan kultural), sehingga siswa memiliki pengetahuan/
keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari 

71 Suryanti dkk, Model-model Pembelajaran inovatif  (Surabaya: UNESA 
University Press, 2008) h. 2

72  Elaine B.Johnson, Ctl Contextual teaching and learning: Menjadikan 
Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna (Bandung: Kaifa, 
2011) h. 19
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satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks 
lainnya.73

Berdasarkan konsep tersebut terdapat tiga hal yang 
harus dipahami tentang CTL, diantaranya:74

a.  CTL menekankan pada proses keterlibatan 
mahasiswa untuk menemukan materi, artinya proses 
belajar diorientasikan pada proses pengalaman 
secara langsung.

b.  CTL mendorong mahasiswa untuk menemukan 
hubungan antara materi yang dipelajari dengan 
situasi kehidupan nyata, artinya mahasiswa 
dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara 
pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan 
nyata. Hal ini penting agar materi yang dipe lajari 
tertanam erat dalam memori mahasiswa sehingga 
tidak mudah dilupakan.

c. CTL mendorong mahasiswa untuk dapat 
menerapkannya dalam kehidupan, artinya  materi 
yang dipelajari tidak hanya sekedar bisa dipahami 
mahasiswa, akan tetapi bagaimana materi tersebut 
dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan 
sehari-hari di masyarakat.

Dari beberapa uraian mengenai pengertian 
pengajaran dan pembelajaran kontekstual di atas, maka 

73 Moh. Rudiyanto, “The Implementation of  Contextual Teaching and 
Learning (CTL) in English Class” Jurnal OKARA , Volume II, nomor 4 (nopember, 
2009), 232.

74 Ida Rosita, “Pembelajaran Kontekstual”, dalam http://paremgmp.
wordpress.com/2011/08/18/pembelajaran-ctl (diakses 15 Januari 2011)
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dalam penelitian ini CTL dapat disimpulkan sebagai 
suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan materi 
pelajaran dan aktivitas kelas dengan kehidupan dan 
pengalaman nyata mahasiswa. Dalam CTL proses 
belajarnya diarahkan untuk mengasah daya kreativitas 
mahasiswa, pola berpikir kritis mahasiswa, dan 
kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah 
dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliknya 
dalam kehidupan sehari-hari.

Perangkat pembelajaran dengan Pendekatan CTL 
yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan 
mampu membantu peserta didik dalam mengaitkan 
materi yang dipelajarinya dengan permasalahan yang 
ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran 
yang mereka dapatkan akan lebih bermakna. Perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dengan Pendekatan 
CTL harus memuat tujuh komponen pembelajaran 
kontekstual.

a. Constructivism (Konstruktivisme)
Kontrukstivisme merupakan landasan berpikir 

pendekatan CTL, yaitu pengetahuan dibangun oleh 
manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperkuat 
melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak tiba 
tiba.75

Dalam konteks pembelajaran, konstruktivisme 
lebih menekankan pada aktivitas mahasiswa dalam 
menemukan pemahaman mereka sendiri daripada 

75  Suryanti dkk, Op.cit h. 7
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kemampuan menghafal teori-teori yang ada dalam 
buku pelajaran saja. Oleh karena itu mahasiswa perlu 
dikondisikan untuk terbiasa memecahkan masalah, 
menemukan hal-hal yang berguna bagi dirinya, dan 
bergelut dengan gagasan-gagasan atau ide-ide yang 
inovatif. mahasiswa harus mengkonstruksi pengetahuan 
di benak mereka sendiri, karena dosen yang bertugas 
untuk mentransfer ilmu tidak akan mungkin mampu 
memberikan semua pengetahuan pada mahasiswa. 
Dengan dasar tersebut, pembelajaran harus dikemas 
menjadi proses “mengkonstruksi” pengetahuan dan 
bukan hanya sekedar “menerima” pengetahuan.76

Dari uraian di atas dalam penelitian ini penulis 
menyatakan, bahwa fokus utama dari konstruktivisme 
adalah adanya kreativitas dan keberanian mahasiswa 
dalam mengkonstruk pengalaman dan pengetahuan baru 
mereka sendiri, sehingga mereka memiliki tanggung 
jawab dalam menemukan dan mentransformasikan 
informasi yang kompleks ke dalam situasi atau kehidupan 
yang nyata. Prinsip ini menekankan pada the quality 
of  how to learn rather than the quality of  drilling memory, 
dengan kata lain belajar tidak hanya sekedar menghafal 
atau mengingat pengetahuan tetapi merupakan suatu 
proses dimana mahasiswa sendiri aktif  secara mental 
mebangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur 
pengetahuan yang dimilikinya. Pada umumnya cara 
menerapkan komponen ini dalam pembelajaran 

76  Mihmidaty Ya’cub, “Penerapan CTL Dalam Pembelajaran Ilmu Agama 
Dan Umum Di Pesantren Hidayatullah Surabaya” Jurnal dalam majalah NIZAMIA, 
volume 8, Nomor 2 (November 2017), 178.
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adalah dengan merancang pembelajaran dalam bentuk 
mahasiswa bekerja, praktik mengerjakan sesuatu, 
berlatih secara fisik, menulis karangan, menciptakan ide 
dan lain sebagainya.77

b.		 Inquiry (Menemukan)
Menemukan merupakan bagian inti dari 

pembelajaran berbasis CTL, artinya proses pembelajaran 
didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses 
berpikir secara sistematis.78 Inkuiri merupakan proses 
perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, 
dalam proses ini mahasiswa belajar menggunakan 
keterampilan berpikir kritis untuk me mperoleh 
seperangkat pengetahuan.

Untuk merealisasikan komponen inkuiri di kelas, 
terutama dalam proses perencanaan guru bukanlah 
mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal 
mahasiswa, akan tetapi merancang pembelajaran 
yang memungkinkan mahasiswa dapat menemukan 
sendiri materi yang harus dipahaminya. Siklus inkuiri 
pada umumnya meliputi: observasi (observation), 
bertanya (questioning), mengajukan dugaan (hypothesis), 
pengumpulan data (collecting data), dan penyimpulan 
(conclusion).

77  Ibid, h. 78
78  Dharma Kesuma. Pendidikan Karakter Kajian teori dan Praktik 

di Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2012) h. 78
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Sebagaimana diperjelas oleh pernyataan Moh. 
Rudiyanto dalam kutipan berikut:79

“Inquiry is a process of  moving from observation to 
understanding. Inquiry begins with observation from 
which question arise. Answers to these questions are 
pursued through  a cycle of  making predictions, for-
mulating hypotheses, developing way of  testing hy-
potheses, making further observations and creating 
theories and conceptual model based on upon data 
and knowledge”.

c. Questioning (Bertanya)
Semua ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang 

selalu bermula dari bertanya. Salah satu faktor psikologi 
yang mendorong seseorang untuk belajar adalah adanya 
sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki apa yang ada dalam 
kehidupan di dunia yang lebih luas. Bertanya merupakan 
kegiatan yang sangat pokok dan mendasar bagi guru 
maupun mahasiswa dalam pembelajaran berbasis CTL. 
Bertanya merupakan kegiatan utama dari semua aktivitas 
belajar, karena dengan kegiatan bertanya dosen dapat 
memotivasi bahkan bisa menilai sejauh mana keberanian 
dan kemampuan berpikir seorang mahasiswa dalam 
mengkonstruk pengetahuan dan pemahaman yang ingin 
didapatkannya. Jadi, guru yang hebat adalah dosen yang 
bisa membantu mahasiswanya untuk aktif, mandiri, dan 
menjadi pelajar yang sukses. Salah satu hal yang bisa 
dilakukan untuk mencapai hal tersebut ialah mahasiswa 

79  Moh. Rudiyanto, Op. cit h. 233
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mampu untuk mengajukan pertanyaan yang menarik 
atau menantang bagi dirinya. Seperti terdapat dalam 
pernyataan salah satu pakar kontekstual Johson berikut 
ini:

“Lecturer can help students begin the journey to be-
come active, independent, learners. To be successful, 
independent learners need to be able to ask interest-
ing questions. In order to understand, students must 
search for meaning, so that they must have opportu-
nity to form and ask questions.”80

Sedangkan bagi mahasiswa kegiatan bertanya 
adalah hal penting yang perlu dilakukan dalam 
pembelajaran berbasis CTL, yakni untuk menggali 
informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, 
dan me ngarahkan perhatian pada aspek yang belum 
diketahuinya.81 Kegiatan bertanya merupakan interaksi 
majemuk (multiple interactions) antara dosen dengan 
mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa 
dengan mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan orang 
berpengetahuan lainnya. Aktivitas-aktivitas tesebut dapat 
terlihat jelas pada saat diskusi, kegiatan dalam komunitas/
masyarakat belajar, bekerja secara berpasangan (work in 
pairs or in group), dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran, 
kegiatan questioning memiliki banyak sekali kegunaan 
diantarnya adalah untuk:82

80  Elaine b. Johson, Op. cit h. 86
81  Suryanti dkk, Op.cit h. 9
82  Dharma Kesuma dkk, Op. cit h. 65
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1) menggali informasi, baik yang bersifat administrasi 
maupun akademis

2) mengecek tingkat pemahaman mahasiswa
3) membangkitkan respon mahasiswa
4) mengukur sejauh mana rasa keingintahuan 

mahasiswa
5) mengetahui hal-hal yang belum diketahui 

mahasiswa
6)  memfokuskan perhatian mahasiswa pada sesuatu 

yang dikehendaki guru
7) memberikan stimulus agar mahasiswa bisa memiliki 

pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, menarik dan 
menantang

8) menyegarkan kembali pengetahuan mahasiswa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hakikat 
belajar sesungguhnya adalah berani mencoba, kreatif  
menemukan cara untuk mendapatkan informasi 
yang ingin didapatkan, lalu bertanya untuk kemudian 
mendapat pengetahuan yang sebenarnya.

d.	 Learning Community/Society (Kelompok/
Masyarakat	belajar)
learning community/society adalah kelompok 

manusia yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, 
yang membuat mereka bisa saling bertukar ide dan 
pengetahuan untuk memperdalam pemahaman terhadap 
pengetahuan yang mereka miliki.83 

83  Moh. Rudiyanto, Loc. Cit 233
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Konsep ini didasarkan pada sebuah gagasan bahwa 
hasil pembelajaran yang dicapai dengan kerjasama/
teamwork akan jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil 
pencapaian individu.

Hasil belajar dalam proses learning community 
dapat diperoleh dengan cara sharing antar teman, antar 
kelompok; yang sudah tahu memberi tahu kepada 
yang belum tahu, yang pernah memiliki pen galaman 
membagikan pengalamannya pada orang lain, juga 
melalui informasi yang didapat di ruang kelas, luar kelas, 
keluarga, serta masyarakat di lingkungan sekitar yang 
merupakan bagian dari komponen masyarakat belajar.84 
Dalam kelas CTL, learning community terlihat saat siswa 
belajar secara berkelompok. Pada umumnya siswa dibagi 
dalam kelompok yang anggotanya heterogen, baik 
dari segi kemampuan akademisnya, jenis kelamin, asal 
daerah, dan lain sebagainya.

Kegiatan saling belajar bisa terjadi apabila tidak 
ada pihak yang dominan dalam berkomunikasi, tidak 
ada pihak yang merasa segan untuk bertanya dan semua 
pihak harus merasa bahwa setiap individu memiliki 
pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang 
berbeda-beda yang perlu untuk dipelajari, hal inilah yang 
menjadi hakekat dari kelompok/masyarakat belajar.85

84  Suryanti dkk, Loc. Cit h. 9
85  Ibid, Op.cit h. 10
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e. Modelling (Pemodelan)
Modelling atau pemodelan adalah sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, 
dengan menyediakan model yang bisa diamati dan 
ditiru oleh setiap mahasiswa. Misalnya: dosen bahasa 
mengajarkan bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat 
asing, dan lain sebagianya. Dalam kelas CTL, kegiatan 
modelling tidak menjadikan guru sebagai satusatunya 
model dalam belajar, tetapi dapat juga memanfaatkan 
mahasiswa yang dianggap memiliki kemampuan 
untuk memperagakan/mendemonstrasikan sesuatu 
di depan kelas kepada teman-temannya, seorang ahli 
yang didatangkan di kelas, media belajar dan lain-lain.86 
Belajar dengan cara seperti ini akan membuat hasil 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa lebih melekat 
dalam diri mahasiswa, dan mereka akan lebih mudah 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena 
mereka telah melihat dan bisa mengamati suatu contoh/
model konkrit dari pengetahuan yang ingin mereka 
dapatkan.87

f.	 Reflection	(Refleksi)
Refleksi berarti upaya think back (berpikir ke 

belakang) atau kegiatan flash back, yakni berpikir tentang 
apa yang sudah dilakukan di masa lalu,dan berpikir tentang 
apa yang baru dipelajari dalam sebuah pembelajaran 
oleh mahasiswa. Dalam hal ini siswa mengendapkan apa 
yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan 

86  Dharma Kesuma dkk, Op. cit h. 67
87  Mihmidaty Ya’cub, Op. cit h. 179



138     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari 
pengetahuan sebelumnya.88 Dengan kata lain, refleksi 
merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau 
pengetahuan yang baru diterima.

Dalam proses pembelajaran, dosen membantu 
mahasiswa membuat hubungan-hubungan antara 
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan 
pengetahuan yang baru. Dengan demikian, mahasiswa 
akan merasa telah memperoleh sesuatu yang bermakna 
dan berguna bagi dirinya tentang apa yang baru 
dipelajarinya.

Fakta dalam dunia pendidikan selama ini, 
mahasiswa sering menjalani pembelajaran dengan statis 
dan tanpa variasi. Jarang sekali mereka diberi kesempatan 
untuk “diam sejenak” dan berpikir tentang apa yang 
baru saja mereka lakukan atau pelajari. Hal ini terjadi, 
salah satunya adalah karena adanya persiapan belajar 
yang kurang matang, atau tidak adanya optimalisasi 
waktu belajar karena dosen hanya sibuk memberikan 
informasi dengan berceramah pada mahasiswa. Untuk 
itu dalam penerapan komponen refleksi pada kegiatan 
pembelajaran, guru dianjurkan agar member dorongan 
dan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan 
refleksi, baik berupa respon terhadap kejadian, aktvitas 
atau pengetahuan yang baru diterima, pernyataan 
langsung tentang pelajaran, kesan dan saran, diskusi, 
menyampaikan hasil karya, dll.89

88  Ibid, h. 68
89  Ibid



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     139

g. Authentic Assessment (Penilaian	Sebenarnya)
Assessment adalah proses pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran pengetahuan 
perkembangan belajar mahasiswa. Gambaran 
perkembangan belajar mahasiswa perlu diketahui oleh 
guru agar bisa memastikan bahwa mahasiswa mengalami 
proses pembelajaran dengan benar. 90 

Gambaran kemajuan belajar mahasiswa, diperlukan 
sepanjang proses pembelajaran, maka penilaian autentik 
tidak hanya dilakukan di akhir periode (akhir semester) 
tetapi dilakukan secara terintegrasi dan secara terus-
menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
Penilaian yang dilakukan menekankan pada proses 
pembelajaran, maka data yang terkumpul harus diperoleh 
dari kegiatan nyata yang dikerjakan mahasiswa pada saat 
melakukan proses pembelajaran.

Hal ini memberi isyarat pada para pendidik agar 
dapat melaksanakan penilaian dengan didukung data 
yang valid, reliable, dan menyeluruh sehingga hasil yang 
diperoleh dari penilaian kelas CTL dapat memenuhi 
sasaran untuk mencapai tujuan pendidikan dengan 
sebaik-baiknya.91 Dalam kelas CTL, pada umumnya 
terdapat empat jenis penilaian autentik, yakni: portofolio, 
pengukuran kinerja, proyek, dan jawaban tertulis.92

90  Dharma Kesuma dkk, Op. cit h. 69
91  Mihmidaty Ya’cub, Op. cit h. 180
92 Elaine b.Johnson, Op. cit h. 290
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Bab 3 
KoNSEP MoDEL PENGEMBANGAN

A.	 Model	

Secara umum model merupakan kerangka 
kerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman 
dalam melakukan sebuah kegiatan. Model 

dirancang sebagai suatu penggambaran operasi dari 
suatu sistem nyata secara ideal dengan tujuan untuk 
menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan 
penting yang terkait. Selain itu, Model dapat merangkum 
informasi-informasi yang bersifat kompleks atau rumit 
menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. 

Penelitian pengembangan bukanlah penelitian 
untuk menemukan teori, melainkan penelitian yang 
bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan 
suatu produk. Penelitian pengembangan dalam dunia 
pendidikan, merupakan jenis penelitian yang relatif  baru 
yang lebih dikenal dengan R&D. Strategi dalam R&D 
dimaksudkan untuk mengembangkan suatu produk 
baru untuk menyempurnakan produk yang telah ada, 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut 
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bisa berupa media pembelajaran, model pembelajaran, 
program komputer, pelatihan, bimbingan, alat evaluasi 
dan sebagainya. Dengan dihasilkannya berbagai produk 
pembelajaran, maka pihak-pihak yang berkepentingan 
tinggal menerapkan produk produk tersebut dalam 
kegiatan pend idikan/pembelajaran.

Menurut Borg & Gall, penelitian dan pengembangan 
merupakan suatu proses yang dipakai untuk 
mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 
Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara 
siklus terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk 
yang akan dikembangkan, mengembangkan produk 
berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji 
coba lapangan sesuai dengan latar belakang dimana 
produk itu akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap 
hasil yang diperoleh dari uji coba lapangan.1 Seels & 
Richey, penelitian pengembangan juga didefinisikan 
sebagai kajian secara sistematik untuk merancang, 
mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, 
proses dan hasil hasil pembelajaran yang harus memenuhi 
kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal.2 

Sedangkan Dalam melakukan kegiatan 
pengembangan, beberapa pertimbangan penting yang 
perlu dipahami mencakup (1) mengidentifikasi tujuan 
pembelajaran(standar kompetensi), (2) melakukan 

1  Borg and Gall. educational research, An introduction. (New York and 
London. Longman Inc. 1983). h. 772

2  Barbara Seels, dan Rita Richey, The Defination And Domain Of  The 
Field. (Association ForEducational Communication And Technonology. 
Washington DC, 1994), hal. 35.
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analisis pembelajaran, (3) menganalisispeserta didik 
dan konteks, (4) menulis tujuan instruksional khusus 
(kompetensi dasar), (5) mengembangkan instrument 
asesmen, (6) mengembangkan strategi pembelajaran, (7) 
mengembangkan dan menyeleksi materi pembelajaran, 
(8)mendesain dan melakukan evaluasi formatif, (9) 
melakukan revisi, dan (10)mendesain dan melakukan 
evaluasi sumatif.3 Kesepuluh komponen tersebut dapat 
di jabarkan lebih jauh sebagai berikut.

Pertama, langkah pertama dalam model pendekatan 
sistem adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran 
dengan maksud untuk menganalisis aktivitas apa yang 
sesungguhnya dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah 
mereka menyelesaikan pembelajaran. Kedua, setelah 
mengidentifikasi tujuan pembelajaran, secara bertahap 
menunjukkan apa yang sedang dilakukan orang ketika 
mereka melaksanakan tujuan itu. Langkah terakhir 
dalam proses analisis

pembelajaran adalah untuk menunjukkan 
keterampilan, pengetahuan, dan sikapapa yang diketahui 
sebagai entry behavior, pengetahuan awal, yang diperoleh 
peserta didik untuk dapat memulai pembelajaran. 
Pada tahap analisispembelajaran, yang dilakukan adalah 
menjabarkan perilaku umum menjadiperilaku khusus yang 
disusun secara sistematis. 

Ketiga, menganalisis peserta didik dan 
konteks. Sebagai tambahan didalam menganalisis 

3  Dick and carey,the Systemstic design of  instruction, Sixth edition 
(New York:Pearson, 2005)hal.  — 361
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tujuan pembelajaran, terdapat suatu analisis paralel 
terhadappebelajar, konteks di mana mereka akan 
belajar keterampilan itu, dan konteks yang mana yang 
mereka akan digunakan. Keterampilan yang dimiliki 
pebelajar, kesukaan, dan sikap ditunjukkan bersama 
dengan karakteristik terhadap penentuanpembelajaran 
dan penentuan di mana keterampilan itu pada akhirnya 
digunakan. Keempat, merumuskan sasaran kinerja 
atau tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional 
menjadi pedoman bagi pengembangan instruksional 
karena didalamnya tercantum rumusan pengetahuan, sikap 
dan keterampilan yang akandicapai oleh peserta didik pada 
akhir proses instruksional. 

Kelima, mengembangkan instrumen penilaian 
misalnya dengan menyusun butir tes yang bertujuan 
untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk 
mencapai apa yang telah dicantumkan dalam rumusan 
tujuan. Keenam, mengembangkan strategi pembelajaran, 
yang merupakan prosedur yang sistematik dalam 
mengkomunikasikan isi pembelajaran terhadap peserta 
didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, 
yang dalam hal ini tujuan pembelajaran khusus.

Ketujuh, mengembangkan dan memilih materi 
pembelajaran. Pengembangan bahan ajar mengacu pada 
tujuan khusus pembelajaran, dan strategi pembelajaran. 
Strategi yang dimaksud adalah pembelajaran yang 
digunakan oleh peserta didik baik dengan bantuan 
guru maupun tanpa bantuan dosen, sehingga bahan 
ajar dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri. 
Kedelapan yakni merancang dan melakukan evaluasi formatif. 
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Tujuan dari melakukan evaluasi formatif  adalah untuk 
mengukur tingkat keefektifan dan efisiensi, dan daya 
tarik dari strategi pembelajaran. 

Kesembilan, melakukan revisi produk dilakukan 
berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. 
Selanjutnya data tersebut ditafsirkan sebagai usaha 
untuk mengenali kesulitan-kesulitan dan kekurangan 
yang terdapat dalambahan ajar. Kesepuluh, melakukan 
evaluasi sumatif  yang dilaksanakan untuk mengetahui 
apakah bahan ajar yang akan dikembangkan layak 
atau tidak digunakan oleh peserta di lingkungan UIN 
Mataram.

B.	 Pengembangan	Perangkat	Model	Borg	ang	Gall	
Dalam pengembangan produk pendidikan, 

tidak terkecuali perangkat pembelajaran, penentuan 
dan pemilihan model pengembangan yang tepat 
perlu dilakukan agar dapat mengahasilkan produk 
yang berkualitas dan bermanfaat. Pemilihan model 
pengembangan yang tepat akan menghasilkan produk 
pembelajaran yang efektif  dan efisien. 

Para ahli telah memperkenalkan sejumlah 
model dalam pengembangan perangkat pembelajaran 
menggunakan pendekatan penelitian pengembangan 
(r&d). Model-model tersebut pada dasarnya memiliki 
tujuan yang sama, tetapi prosedurnya yang berbeda. 
Menurut Pribadi, beberapa model pengembangan 
pembelajaran yang cukup populer adalah Borg and Gall, 
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Model Dick and Carey, Model ASSURE, Model Jerold E. 
Kemp dkk., Model Smith dan Ragan, Model ADDIE. 4

Ada banyak model penelitian pengembangan yang 
dapat kita gunakan, namun pada pembahasan kali ini. 
peneliti menggunakan pengembangan dengan model 
Borg and Gall. Model penelitian pengembangan versi 
Borg and Gall ini meliputi sepuluh kegiatan, yaitu: 1. 
Studi Pendahuluan (Penelitian dan pengumpulan data). 
Pengukuran kebutuhan, studi literature, penelitian 
dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan 
dari segi nilai. 2. Perencanaan penelitian. Menyusun 
rencana penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan 
yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan 
tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, 
desain atau langkah-langkah  penelitian, kemungkinan 
pengujian dalam lingkup terbatas. 3. Pengembangan 
produk awal. Pengembangan bahan pembelajaran, 
proses pembelajaran dan instrument evaluasi. 4. Uji 
coba lapangan awal (terbatas). 5. Revisi hasil uji lapangan 
terbatas. 6. Uji lapangan lebih luas. 7. Revisi hasil uji 
lapangan. 8. Uji kelayakan. 9. Revisi hasil uji kelayakan. 
10. Diseminasi dan sosialisasi produk akhir. 5

Pemilihan model ini didasarkan atas pertimbangan 
bahwa model ini memiliki tahapan-tahapan dasar sistem 
desain pembelajaran yang sederhana, sistematis, dan 
sistemik untuk mewujudkan program pembelajaran 

4  Benny A. Pribadi. (2009). Model Desain Sistem Pembelajaran. 
Jakarta: Dian Rakyat.2009) h. 97-152

5  Borg, W.R. dan Gall, M.D. Educational Research: An Introduction, 
(Fifthy Edition. New York: Longman. 1989) h. 784- 785
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yang komprehensif  dalam upaya pemecahan masalah 
belajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 
UIN Mataram dan karakteristik pebelajar. Selain 
itu, model ini merupakan desain pembelajaran yang 
bersifat generik yang dapat dijadikan sebagai pedoman 
dalam mengembangkan perangkat dan infrastruktur 
pembelajaran yang efektif, dinamis, serta mendukung 
kinerja program pembelajaran itu sendiri. 

C.	 Rancangan		Model	Borg	&	Gall	
Secara visual, tahapan model pengembangan 

instruksionl Borg & Gall (1983:775) mengembangkan 
10 tahapan dalam mengembangkan model, dilihat pada 
gambar berikut. 2.4

Gambar 1. 
Lagkah-langkah Model Instruktional 

Borg and Gall (1983:775)

Dari bagan di atas tampak sekali tahapan-tahapan 
dalam penelitian yang akan dilakukan. Pendapat 
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Sugiyono, yang mendefinisikan model penelitian 
dan pengembangan sebagai “model penelitian yang 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 
menguji keefektifan produk tersebut.6 Sedangkan Borg 
&Gall dalam Sukmadinata, memaparkan sepuluh langkah 
pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan 
sebagai berikut:7

Penelitian dan pengumpulan data. 

Perencanaan.•  
Pengembangan draf  produk .• 
Uji coba lapangan awal• . 
Merevisi hasil uji coba.• 
Uji coba lapangan•  .
Penyempurnaan produk hasil uji lapangan•  .
Uji pelaksanaan lapangan•  . 
Penyempurnaan produk akhir•  .
Diseminasi dan implementasi• . 

6  Sugiyono.  Metode Penelitian Kunatitatif  Kualitatif  dan R&D. 
(Bandung Alfabeta. 2008) h. 407

7  Sukmadinata, N. S. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Rosda 
Karya. 2006) h. 169-170
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Bab 4 
PENGAJARAN BAhASA INGGRIS DI 
PERGURUAN TINGGI INDoNESIA

A.	 Tujuan	 Pengajaran	 Bahasa	 Inggris	 Sebagai	
Bahasa	Asing	(EFL)	Di	Indonesia	
Bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama yang 

di ajarkan di sekolah menengah pertama (SMP/MTs) 
sebagai matapelajaran wajib berdasarkan standar isi 
Tahun 2006, yang memiliki empat keterampilan dasar 
yaitu: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 
Bahasa Inggris di Indonesia secara umum diajarkan 
sebagai bahasa asing. Istilah ‘bahasa asing’ dalam bidang 
pengajaran bahasa berbeda dengan ‘bahasa kedua’. Bahasa 
asing adalah bahasa yang yang tidak digunakan sebagai alat 
komunikasi di negara tertentu di mana bahasa tersebut 
diajarkan. Sementara bahasa kedua adalah bahasa yang 
bukan bahasa utama namun menjadi salah satu bahasa 
yang digunakan secara umum di suatu negara. Seperti 
halnya bahasa Inggris di pelajari di Indonesia. (Hamid, 
2000) menegaskan bahwa, Penguasaan bahasa Inggris 
merupakan salah satu syarat untuk menghadapi tuntutan 
globalisasi. Sebab dengan mengerti bahasa Inggris akan 
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memudahkan akses perkembangan dan komunikasi 
internasional. Bahasa Inggris sangat berguna bukan hanya 
sebagai bahasa komunikasi tetapi juga untuk penyerapan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pemerintah Indonesia melalui mentri Pendidikan 
dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan nomor 
096/1967 tanggal 12 Desember 1967 yang menyatakan, 
bahwa bahasa Inggris adalah sebagai bahasa asing pertama. 
Sebagai implikasinya dalam kurikulum pendidikan dasar, 
menengah dan perguruan tinggi mata pelajaran bahasa 
Inggris merupakan salah satu bidang studi yang harus 
diberikan. Dan fungsi dan tujuan pengajaran bahasa 
Inggris disekolah lanjutan di lingkungan departemen 
pendidikan dan kebudayaan. Dinyatakan bahwa 
pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya 
alam untuk mengakselerasi pembangunan Negara dan 
bangsa tidak dapat secara maksimal dilakkukan hanya 
dengan dengan media bahasa Indonesia karena ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagian besar tertuang 
dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oleh 
karena itu, penguasaan yang efektif  dan inovatif  dari 
lulusan sekolah lanjutan terhadap bahasa Inggris mutlak 
diperlukan. 

Dinyatakan dalam keputusan menteri di atas 
bahwa tujuan pengajaran bahasa Inggris di sekolah 
lanjutan atau perguruan tinggi di Indonesia adalah 
untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 
komunikatif  yang tercermin dari empat keterampilan 
berbasa, yaitu keterampilan menyimak, membaca, 
menulis, berbicara. Keempat keterampilan tersebut di 
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harapkan dapat digunakan oleh sekolah lulusan lanjutan 
dan perguruan tinggi untuk 1) membaca buku-buku 
dalam bahasa Inggris yang masih banyak digunakan 
dipeguruan tinggi, 2) mengikuti dan memahami kuliah-
kuliah yang diberikan dalam bahasa Inggris dan dosen 
tamu, dan 3) memperkenalkan kebudayaan Indonesia 
kepada bangsa asing serta berkomunikasi dengan dosen 
dan mahasiswa asing atau orang asing pada umumnya 
(Halim, 1980). 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa 
tujuan pengajaran bahasa Inggris di sekolah lanjutan dan 
pergurua tinggi di Indonesia adalah tujuan instrumental, 
yaitu untuk memperdalam dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. 
Terkait dengan hal itu, hasil belajar yang diharapakan 
dari pengajaran bahasa Inggris adalah kemampuan 
komunikatif, yaitu kemampuan menggunakan bahasa 
itu untuk berkomunikasi yang tercermin dari empat 
keterampilan: membaca, menyimak, menulis, dan 
berbicara. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan 
pengajaran bahasa  Inggris seharusnya didasarkan pada 
fungsi, tujuan dan kemampuan di atas, yaitu lulusan 
sekolah lanjutan dapat membaca teks bahasa Inggris 
secara efektif, memahami informasi berbahasa Inggris 
yang disampaikan secara lisan, menyampaikan informasi 
berbahasa Inggris secara tertulis, dan menyampaikan 
informasi bahasa Inggris secara lisan.  

Kaitannya dengan bahasa Inggris sebagai bahasa 
asing, Chaer,  mengemukakan adanya istilah bahasa 
target yang merupakan bahasa yang sedang dipelajari 
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dan ingin dikuasai.1 Wujud bahasa target dapat berupa 
bahasa ibu (bahasa pertama (B1), bahasa kedua (B2), 
maupun bahasa asing (BA). Pengertian bahasa kedua 
tidak sama dengan bahasa bahasa asing. Di Indonesia 
misalnya, pertama kali pebelajar belajar bahasa pertama 
bahasa daerah, kemudian belajar bahasa kedua bahasa 
Indonesia, dan bahasa Inggris dijadikan bahasa kedua 
sekaligus bahasa asing yang dipelajari di sekolah-sekolah 
sampai ke perguruan tinggi di Indonesia.

Seperti telah disebutkan sebelumnya Indonesia 
memilih bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama 
karena bahasa itu dapat dipakai sebagai media 
komunikasi dalam Iptek, diplomasi, dan sebagainya. di 
samping sebagai bahasa asing pertama  bahasa Inggris 
diajarakan sejak sekolah menengah pertama sampai 
sekolah menengah atas. Di beberapa perguruuan tinggi 
bahasa Inggris juga diajarkan berdasarkan pertimbangan 
bahwa para mahasiswa belum mampu memahami buku-
buku teks yang berbahasa Inggris dengan baik dan benar. 
Padahal di perguruan-perguruan tinggi sebagian besar 
buku teks ditulis dalam bahasa Inggris.

Seiring dengan perkembangan zaman dan 
dunia Iptek, dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai 
bahasa asing di tuntut semua pengajar dan dosen 
untuk mengembangkan kosep kebaruan dan metode 
yang inovatif  dalam pengajaran bahasa asing dan 
perlu ditambahkan unsur yang sanggat penting yang 

1 Chaer, Abdul. Pengantar Semantik Bahasa indonesia. Jakarta: Rineka 
Cipta. 2009), h. 37
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dilupakan oleh kaum strukturalis, yaitu unsur makna 
dalam pengajaran bahasa. Para ahli EFL mencoba 
menerapkan konsep-konsep itu dalam penagajaran 
bahasa Inggris, namun masih memiliki kelemahan dan 
kekurangan karena pada dasarnya belum menyinggung 
unit pikiran yang lebih besar yaitu sampai pada tataran 
wacana. Di samping itu antara makna dan sangat 
berkaitan dengan wacana, dimana ditentukan oleh 
situasi, pembicara, lawan bicara, pendengar, latar social 
dan budaya. Sebagai akibatnya timbullah pemikiran 
baru yang inovatif  dalam pengajaran EFL yang mencoba 
memasukkan pula unsur-unsur kontekstual, situasi, dan 
latar sosial budaya.  

Pengajaran EFL di Indonesia membutuhkan 
perhatian yang sangat besar. Melihat situasi dan kondisi 
pebelajar Indonesia, unsur kebutuhan pebelajar Indonesia 
dalam pengajaran bahasa asing harus diperhatiakn (need 
analysis). Di Indonesia, dalam pengajaran bahasa Inggris 
sekarang ini ditujukan untuk memahami bacaan buku-
buku dan karya-karya IPTEK dalam bahasa Inggris. Pada 
umunya hal ini tidak jauh beda dengan negara-negara 
lain demikian itulah tujuan utama belajar bahasa bahasa 
Inggris. Tujuan utama inilah yang mendorong pesatanya 
perkembangan bahasa Inggris untuk tujuan khusus, atau 
yang lazim disebut English for Specific Purposes (ESP). 

B.	 Tujuan	Pengajaran	Bahasa	Inggris	Di	Perguruan	
Tinggi	di	Indonesia	
Pada umumnya, komitmen yang kuat dari 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sumber 
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daya manusia merupakan tujuan utama pembangunan 
nasional. maka arah pembangunannya ditekankan pada 
pembangunan sumber daya manusia. Tujuan utama 
pembangunan adalah menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi, maka pengajaran bahasa Inggris 
mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan 
akademisi, praktisi, pengusaha, dan pemerintah. Hal 
ini wajar diperhatikan mengingat peranan dan fungsi 
bahasa Inggris sebagai bahasa international atau bahasa 
komunikasi global agar dapat menguasai Iptek. Dunia 
pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi 
informasi telah membuat dunia menjadi satu kesatuan 
dan seolah-olah menghilangkan batas antar negara. 
Bahasa komunikasi internasional sudah menjadi suatu 
kebutuhan untuk berkomunikasi secara global. Bangsa 
yang tidak mampu berkomunikasi secara global akan 
ketinggalan dari bangsa lain.

Dewasa ini bahasa Inggris telah digunakan oleh 
lebih dari setengah penduduk dunia. Fungsinya tidak 
hanya sebagai alat atau media untuk berkomunikasi 
antarbangsa, tetapi semakin luas dan penting,yaitu sebagai 
bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, 
budaya,bahkan seni. Sebagai bahasa global bahasa 
Inggris memegang fungsi dan peran yang sangat penting. 
Era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat, semakin terbukanya kesempatan untuk 
berkomunikasi secara internasional dan pasar bebas yang 
segera dilaksanakan menuntut bangsa Indonesia memiliki 
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kompetensi yang kompetitif  di segala bidang. Indonesia 
tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam 
dan kemampuan fisik saja untuk mencapai kesejahteraan 
bangsanya, tetapi harus lebih mengandalkan sumber 
daya manusia yang profesional. Salah satu syarat untuk 
mencapainya adalah kemampuan berbahasa Inggris, 
khususnya  kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan 
maupun tertulis. Penguasaan ini sangat penting karena 
hampir semua sumber informasi global padaberbagai 
aspek kehidupan menggunakan bahasa Inggris.

Jadi, bahasa Inggris di perguruan tinggi di Indonesia 
diajarkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai mata kuliah 
inti dan sebagai mata kuliah pendukung. Sebagai mata 
kuliah inti, bahasa Inggris diajarkan pada mahasiswa 
yang belajar pada program studi atau jurusan pendidikan 
bahasa Inggris atau sastra Inggris, sedangkan sebagai 
mata kuliah pendukung, bahasa Inggris diajarkan pada 
mahasiswa yang belajar pada program studi atau jurusan 
non-bahasa Inggris.

Hal ini dikarenakan pengajaran bahasa Inggris di 
perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri maupun 
swasta, masih menurut kebutuhan perguruan tinggi 
masing-rnasing. Sampai saat ini, jurusan atau program 
studi di perguruan tinggi ada yang menetapkan 
pengajaran bahasa Inggris dalam bentuk mata kuliah 
wajib atau  mata kuliah pilihan dan bahkan ada jurusan 
atau program study yang tidak mencantumkan bahasa 
Inggris sebagai salah satu matakuliah.  
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Saat ini, bahasa Inggris begitu penting kedudukan-
nya dalam dunia akademis sehingga diharapakan tujuan 
pengajarannya seharusnya tidak lagi hanya sebatas 
memenuhi kebutuhan mahasiswa selama mereka belajar 
di perguruan tinggi, namun sudah selayaknya dirancang 
dengan tujuan yang lebih komprehensif  yakni mereka juga 
dapat menggunakannya ketika mereka sudah selesai dari 
perguruan tinggi atau ketika mereka mencari pekerjaan. 
Hal ini tentu memerlukan pemikiran baik oleh para 
dosen bahasa Inggris maupun para pengambil kebijakan, 
khususnya para perancang kurikulum perguruan tinggi.

C. Tujuan	 Pengajaran	 Bahasa	 Inggris	 di	 UIN	
Mataram
Mahasiswa semester 1 sudah mulai diajarkan bahasa 

Inggris di UIN Mataram, mereka diwajibkan mengambil 
mata kuliah Matrikulasi  Bahasa Inggris 1 dan 2 pada 
semester 1 dan 2 yang memiliki bobot 4 sks. Mereka baru 
mengambil bahasa Inggris 1 dan 2 pada semester 3 dan 4 
dengan bobot 4 sks juga. Mata kuliah Bahasa Inggris ini 
dirancang untuk memberikan mahasiswa kemampuan 
bahasa Inggris awal dan juga pengayaan terhadap bahasa 
Inggris yang pernah mereka miliki sebelumnya setelah 
lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 
Madrasah Aliyah (MA) sehingga mereka lebih siap untuk 
mengikuti perkulihan bahasa Inggris selanjutnya. Pada 
tahun berikutnya tepatnya pada tahun kedua, mahasiswa 
diwajibkan mengambil bahasa Inggris 1 dan 2, masing-
masing berjumlah 2 sks yang mengajarkan sejumlah 
kompetensi dan keterampilan.  
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Di samping itu, dengan belajar bahasa Inggris 
mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara 
aktif  baik lisan maupun tulisan. Jumlah kredit rata-rata 
yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah 8 sks. Hal 
ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang 
lebih besar kepada mahasiswa untuk mempejari dan 
menguasai bahasa Inggris di IAIN Mataram. Mahasiswa 
IAIN Mataram memiliki latar belakang dan kemampuan 
akademis yang beragam yang mempengaruhi 
kemampuan bahasa Inggris mereka. Mereka umumya 
lulusan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas 
(SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 
situasi dan lingkungan belajar yang berbeda pula sehingga 
kemampuan bahasa Inggris mereka cukup beragam, ada 
yang rendah, sedang, dan tinggi.

Tujuan khususnya pembelajaran bahasa Inggris 
1 di UIN Mataram adalah agar mahasiswa mampu 
menggunakan bahasa Inggris baik secara tertulis maupun 
lisan dalam memahami bacaan dalam text-text berbahasa 
Inggris khususnya di jurusan dan di masing-masing 
fakultas. 

D. Karakteristik	 Pengajaran	 Bahasa	 Inggris	 Bagi	
Pebelajar	Dewasa	
Pembelajar dewasa sangat kentara dalam beberapa 

karakteristik spesial sebagai berikut ini: a) Mereka bisa 
terlibat dalam pemikiran yang abstrak. b) Mereka memiliki 
sejumlah pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai 
pengalaman belajar. c) Mereka memiliki ekspektasi serius 
tentang proses pembelajaran dan mungkin telah memiliki 
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pola pembelajaran sendiri. d) Orang dewasa cenderung 
lebih disiplin daripada remaja dan anak-anak, dan secara 
krusial mereka siap untuk melawan kebosanan belajar. 
e) Tidak seperti anak-anak dan remaja, mereka biasanya 
punya pemahaman yang utuh dan jelas tentang tujuan 
mereka belajar dan apa yang ingin mereka pelajari. Hal 
ini sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran.

Orang dewasa lebih mampu menangani aturan-
aturan dan konsep-konsep abstrak. namun, terlalu 
banyak generalisasi abstrak mengenai penggunaan, serta 
kurangnya bahasa yang nyata juga dapat mematikan bagi 
orang dewasa. Orang dewasa memiliki rentang perhatian 
yang lebih tinggi meskipun saat mereka menghadapi hal 
yang secara intrinsik tidak mereka sukai. Namun, usaha 
untuk tetap menjaga aktivitas kelas agar menyenangkan 
perlu juga dilaksanakan pada saat mengajar orang 
dewasa. Input sensori pada orang dewasa tidak harus 
selalu beragam, akan tetapi, salah satu rahasia dari kelas 
orang dewasa yang hidup adalah seruan mereka akan 
beragam indera (multiple sense). Orang dewasa sering 
kali membawa self-esteem global ke dalam ruang kelas, 
sehingga kerapuhan ego tidaklah sekritis pada anak-anak. 
Orang dewasa dengan kemampuan berfikir abstrak yang 
lebih berkembang lebih mampu memahami sebuah 
segmen bahasa yang tidak terkait konteks. 

Ketiga kelompok ini tentunya memiliki pemerolehan 
tingkat yang berbeda khususnya dalam pemerolehan 
bahasa kedua atau bahasa asing. Anak-anak ungul dalam 
penguasaan pelafalan serta intonasi. Hal ini dikarenakan 
pada usia tersebut anak-anak memiliki kespontanaan 
dan tidak takut untuk melakukan kesalahan. Hal ini 
dikarenakan orang dewasa memiliki rentang perhatian 
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(attention span) yang lebih tinggi dibanding kelompok 
usia anak-anak dan remaja.
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Bab V 
PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

COnTexTuAL TeAChIng AnD LeARnIng (CTL)

A.	 Pengertian	Pendekatan	Kontekstual	

Contextual teaching and learning (CTL) 
merupakan konsep pembelajaran yang 
menekankan pada keterkaitan antara 

materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta 
didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu 
menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil 
belajar dalam kehidupan sehari-hari.1 Melalui proses 
penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, 
peserta didik akan merasakan pentingnya belajar, dan 
mereka akan memperoleh makna yang mendalam 
terhadap apa yang dipelajarinya. “Contextual teaching 
and learning (CTL) memungkinkan proses belajar 
yang tenang dan menyenangkan, karena pembelajaran 
dilakukan secara alamiah, sehingga peserta didik 
dapat mempraktekkan secara langsung apa-apa yang 

1  E. Mulyasa, Kurikulum Yang disempurnakan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2006), hlm.217
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dipelajarinya”.2 Pembelajaran kontekstual mendorong 
peserta didik memahami hakikat makna, dan manfaat 
belajar, sehingga memungkinkan mereka rajin, dan 
termotivasi untuk senantiasa belajar, bahkan kecanduan 
belajar. Kondisi tersebut terwujud, ketika peserta didik 
menyadari apa yang mereka perlukan untuk hidup, dan 
bagaimana cara menggapainya.

 Pendekatan kontekstual dalam pengajaran bahasa, 
telah lama sekali diusulkan oleh Dewey, yakni pada 
tahun 1916, Dewey mengemukakan agar kurikulum dan 
metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan 
minat dan pengalaman mahasiswa. model ini diberi 
nama Learning by doing ini di era tahun 1916. Kemudian 
pada tahun 1970-an, Model pembelajaran kontekstual 
ini lebih dikenal dengan experiential learning. Pada era 
tahun 1970-1980, model ini  lebih dikenal dengan applied 
learning. Pada tahun 1990-an, model kontekstual ini 
dikenal dengan school to work. Kemudian pada era tahun 
2000-an, model kontekstual ini lebih efektif  digunakan.

Menurut Johnson model pembelajaran CTL adalah 
pembelajaran kontekstual memungkinkan peserta 
didik untuk menghubungkan isi materi dengan konteks 
kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran lebih 
bermakna.3

Sedangkan menurut (Bern & Erickson, 2001: 
2), mendefinisikan pembelajaran kontekstual sebagai 

2  ibid., hlm. 218
3  Johnson, Elaine B. Contextual teaching & learning. (Bandung: 

Kaifa, 2002) h. 24
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berikut.  Kontekstual adalah pembelajaran kontekstual  
merupakan konsep pembelajaran yang membantu 
pendidik mengaitkan materi yang diajarkannya dengan 
situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta 
didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai anggota keluarga, warga negara, dan 
pekerja. 4

Pendekatan model Kontekstual atau Contextual 
Teaching and Learning merupakan konsep belajar 
yang membantu pengajar mengaitkan antara materi 
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa 
dan mendorong mahasiswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pen-
erapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 
keluarga dan masyarakat (US Departement of  Edu-
cation, 2001). Dalam konteks ini mahasiswa perlu 
mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam sta-
tus apa mereka dan bagaimana mencapainya. Den-
gan ini mahasiswa akan meyakini bahwa apa yang 
mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti. Seh-
ingga, akan membuat mereka memposisikan sebagai 
diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang ber-
manfaat untuk hidupnya nanti dan mahasiswa akan 
berusaha untuk meggapinya.

Dalam bukunya Trianto, menyatakan bahwa 
Pendekatan kontekstual  merupakan konsep belajar 

4  Berns, R. G & Erickson. ”Contextual teaching and learning”. (Journal 
of  economy. 2001) h. 2
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yang membantu pengajar mengaitkan antara materi 
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata pebelajar 
dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan 
dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 
yang diharapkan lebih bermakna bagi pebelajar. Proses 
pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 
kegiatan bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 
pengetahuan dari pengajar ke pebelajar. Strategi 
pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil.5

berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa Pendekatan kontekstual merupakan suatu 
pendekatan yang dapat membantu peserta didik dalam 
mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan 
nyata peserta didik sehari-hari, baik dalam lingkungan 
keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan demikian 
pembelajaran akan lebih bermakna, saling menunjang, 
menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan 
bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan 
berbagai sumber, mahasiswa aktif, sharing dengan teman-
teman, disertai mahasiswa kritis dosen kreatif.

Jadi peneliti menyimpulkan proses pembelajaran 
(Contextual teaching and learning) bertujuan untuk 
membelajarkan peserta didik dalam memahami bahan 
ajar secara bermakna (meaningful) yang dikaitkan 
dengan konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan 

5  Trianto, . Mendesain Pembelajaran Kontektual Contextual teaching and 
learning. ( Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher. 2008). h. 10
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lingkungan pribadi, agama, sosial, ekonomi, maupun 
kultural.  Peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan 
dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dan ditransfer 
dari satu konteks permasalahan satu kepermasalahan 
yang lain. 

B.	 Karakteristik	Pendekatan	Kontekstual		
Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa 

karakteristik yang khas yang membedakannya 
dengan pendekatan pembelajaran yang lain. Johnson 
mengidentifikasi delapan karakteristik contextual teaching 
and learning, yaitu:6

a. Membuat hubungan penuh makna. Mahaiswa 
dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang 
belajar aktif  dalam mengembangnkan minatnya 
secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri 
atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang 
dapat belajar sambil berbuat (learning by doing). 

b. Melakukan pekerjaan penting. Mahaiswa membuat 
hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai 
konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai 
anggota masyarakat. 

c. Belajar mengatur sendiri. Mahaiswa mengatur 
pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada 
urusannya dengan orang lain, ada hubungannya 
dengan penentuan pilihan, dan ada produk/hasilnya 
yang sifatnya nyata. 

6  Johnson, E. B. Contextual teaching & learning: Menjadikan Kegiatan 
Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna. (Bandung: Kaifa.2014) h. 65-66
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d. Kerja sama. Dosen membantu mahasiswa bekerja 
secara efektif  dalam kelompok, membantu 
mereka memahami bagaimana mereka saling 
mempengaruhi dan saling berkomunikasi. 

e.  Berpikir kritis dan kreatif. Mahaiswa dapat 
menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi 
secara kritis dan kreatif: dapat menganalisis, 
membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat 
keputusan, dan menggunakan bukti-bukti dan 
logika. 

f. Memelihara individu. Mahaiswa dapat memberi 
perhatian, harapan-harapan yang tinggi, memotivasi 
dan memperkuat diri sendiri. 

g. Mencapai standar yang tinggi. 

h. Penggunaan penilaian sebenarnya. Mahaiswa 
mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan 
mengidentifikasi tujuan dan memotivasi mahasiswa 
untuk mencapainya

Menurut Center for occupation research and development 
(CORD), strategi pembelajaran dalam pembelajaran kontekstual 
dapat dilakukan dengan cara relating, experiencing, applying, 
cooperating, dan transferring atau yang biasa disingkat menjadi 
REACT. 7 

a. Menghubungkan

 CORD, mendefinisikan menghubungkan 
merupakan suatu tahapan pembelajaran yang 

7  CORD. teaching Mathematics Contextually. (Waxo, TX: CORD 
Communication, Inc. 1999) h. 22-30
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dilakukan berdasarkan pada konteks pengalaman 
atau kehidupan sehari-hari peserta didik. Kegiatan 
pembelajaran harus mampu menghadirkan situasi 
yang benar-benar nyata dan dekat dengan peserta 
didik sehingga peserta didik dapat menggali 
konsep-konsep baru maupun mengembangkan 
pemahaman yang lebih  mendalam dari konsep 
tersebut. 

b.  Mengalami

 Dalam experiencing terdapat tiga hal utama yang 
merupakan jantung dari pembelajaran kontekstual, 
yaitu exploration, discovery, dan invention. Tujuan 
dari experiencing adalah untuk memungkinkan 
peserta didik secara aktif  dapat mengalami sendiri 
kegiatan yang berhubungan dengan kondisi di 
dunia nyata dalam pembelajaran yang diikutinya. 
Dalam tahapan experiencing peserta didik diberi 
kesempatan untuk melakukan langkah-langkah 
penemuan konsep dalam menjawab sebuah 
pertanyaan. 

c.  Menggunakan

 Tahap applying adalah tahap dimana peserta didik 
tidak hanya memahami suatu konsep tertentu tetapi 
lebih dari itu yaitu mampu mengaplikasikannya 
dalam kehidupan nyata. Peserta didik akan lebih 
termotivasi untuk belajar ketika ia mengetahui 
apa manfaat yang dipelajarinya dalam kehidupan 
sehari-hari. Dua macam sifat yang harus tertanam 
dalam diri peserta didik adalah “Saya bisa belajar 
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matematika, dan “Saya perlu belajar matematika’.  
Dengan demikian  peserta didik akan lebih 
termotivasi untuk belajar. 

d. Bekerja Sama

 Bekerja Sama merupakan pembelajaran dalam 
konteks yang dilakukan dengan saling berbagi, 
merespon, dan berkomunikasi antar peserta didik. 
Pembelajaran secara kooperatif  dapat dilakukan 
dengan diskusi kelompok untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan. Pembelajaran kooperatif  
mempunyai efek positif  pada prestasi belajar peserta 
didik, hubungan interpersonal, dan kemampuan 
berkomunikasi.

e.  Mentransfer 

 transfering merupakan tahap penggunaan 
pengetahuan yang sudah ada maupun pengetahuan 
yang baru diperoleh peserta didik dalam konteks 
baru. transfering dapat diwujudkan dalam bentuk 
pemecahan masalah dalam konteks dan situasi 
baru tetapi masih ada kaitannya dengan materi 
yang dipelajari maupun yang sudah dipelajari.

Sedangkan Menurut Muslich, berdasarkan 
pengertian strategi pembelajaran kontekstual di atas, 
Pembelajaran dengan strategi kontekstual ini mempunyai 
karakteristik yakni sebagai berikut:8

8  Muslich, Masnur. Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. 
Jakarta : Bumi Aksara.  2009). h. 42.
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1) Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, 
yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian 
keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau 
pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang 
alamiah (learning in real life setting). 

2) Pembelajaran memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna 
(meaningful learning). 

3) Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan 
pengalaman bermakna kepada mahasiswa (learning by 
doing).

4) Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, 
berdiskusi, saling mengoreksi antar teman (learning in a 
group). 

5) Pembelajaran memberikan kesempatan untuk 
menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling 
memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam 
(learning to know each other deeply). 

6) Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, 
dan mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiry, 
to work together). 

7) Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang 
menyenangkan (learning as anenjoy activity). 

Berdasarkan uraian para ahli di atas dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan Pendekatan 
CTL merupakan suatu pembelajaran yang 
menghubungkan konsep materi yang diajarkan dengan 
dunia nyata sehari-hari. Peserta didik dibimbing untuk 
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dapat menemukan dan memahami konsep materi dengan 
menggunakan tujuh prinsip utama dari Pendekatan 
CTL yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, 
masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian 
sebenarnya. Sedangkan strategi pembelajaran CTL 
terdiri dari relating, experiencing, applying, cooperating, dan 
transfering.

Peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan 
kontekstual memiliki ciri khusus, yakni pembelajaran 
yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi 
kehidupan nyata, mengarahkan pebelajar untuk berpikir 
kritis dengan melakukan eksplorasi terhadap konsep 
dan informasi yang dipelajari, serta adanya penerapan 
penilaian autentik untuk menilai pembelajaran secara 
holistik.

C. Prinsip-prinsip	Pendekatan	Kontekstual	
Pembelajaran kontekstual lebih dikenal dengan 

istilah Contextual teaching and learning (CTL). CTL 
merupakan pendekatan pendidikan yang melakukan 
kegiatan pembelajaran yang lebih dari sekadar menuntun 
para mahasiswa dalam menggabungkan subjek-subjek 
akademik dengan konteks keadaan mereka sendiri. CTL 
berusaha melibatkan para siswa untuk mencari makna 
“konteks” itu sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual 
mahasiswa diharapkan mengerti apa makna dari belajar, 
manfaatnya, dalam status apa yang mereka pelajari 
berguna bagi hidupnya nanti.
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Ada tiga prinsip pembelajaran yang menjadi ciri 
khas CTL yang dikemukakan Johnson, yaitu antara lain 
prinsip kesalingtergantungan, prinsip deferesiansi, dan 
prinsip pengaturan. 9

a. Prinsip ketergantungan ialah prinsip yang mengajak 
pendidik untuk memperhatikan keterkaitan 
mereka dengan pendidik lainnya, dengan 
mahasiswa mereka, dengan masyarakat, dan 
dengan lingkungan. Prinsip ini menganggap bahwa 
kampus merupakan sistem kehidupan yang teridiri 
dari beragam komponen yang saling berkaitan. Ini 
akan memungkinkan mahasiswa untuk bekerja 
sama dengan pihak lain sehingga mereka terbantu 
dalam menemukan persoalan, merancang rencana, 
dan mencari pemecahkan masalah. 

b. kata deferesiansi merujuk pada dorongan  terus 
menerus dari alam semesta untuk menciptakan 
keragaman yang tidak terbatas, dari semua 
perbedaan dan keunikan. Sehingga CTL akan akan 
memajukan kreatifitas, keragaman, keunikan, dan 
kerja sama. 

c. Prinsip pengaturan diri ini meminta pengajar 
untuk mendorong setiap mahasiswa mengeluarkan 
seluruh potensinya. Caranya dengan membantu 
mahasiswa untuk mencapai keunggulan akademik, 
memperoleh keterampilan, dan mengembangkan 
karakter. Ketika mahasiswa menghubungkan 
materi akademik, mereka terlibat dalam kegiatan 

9  Ibid., h. 69
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yang mengandung prinsip pengaturan. Mereka 
menerima tanggung jawab atas putusannya 
sendiri, menilai alternative, membuat pilihan, 
mengembangkan rencana, menganalisis informasi, 
menciptakan solusi, dan kritis menilai bukti.

D.	 Langkah-Langkah	Pendekatan	Kontekstual	
Menurut Nurhadi, dalam bukunya, menyatakan 

secara garis besar, langkah-langkah penerapan CTL 
adalah sebagai berikut.10

1.  Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar 
lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, 
menemukan sendiri, dan mengkontruksikan sendiri 
pengetahuan dan ketrampilan barunya.

2.  Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk 
semua topik.

3.  Kembangkan sifat ingin tahu mahasiswa dengan 
bertanya.

4.  Ciptakan ‘masyarakat belajar’ atau belajar dalam 
kelompok-kelompok.

5.  Hadirkan ‘model’ sebagai contoh pembelajaran.

6.  Lakukan refleksi di akhir penemuan.

7.  Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan 
berbagai cara.

10 Nurhadi, dkk. 2003. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya 
dalam KBK. Malang: Universitas Negeri Malang.H. 106
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Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran CTL, 
sintaks dari pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Sintaks Pendekatan CTL

Fase Kegiatan 
1. Mengarahkan pada 

kontruktivisme
Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran.1. 
Dosen menyampaikan materi pembelajaran 2. 
denga penyampaian yang variatif.
Dosen libatkan mahasiswa untuk berpikir dan 3. 
mengkontruksi pengetahuannya, dimana 
dosen mengaitkan materi pembelajaran 
dengan konteks masalah sehari-hari 
mengenai aktifitas sebagai perbandingan 
dan skala yang terdapat di lingkungan 
mahasiswa.
Mahasiswa dapat menemukan hubungan 4. 
antara ide-ide baru dan hal-hal yang sudah 
diketahui mahasiswa melalui pertanyaan 
yang diajukan dosen .
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2. Menciptakan pembelajaran 
yang Inquiry. Dosen mengajak mahasiswa untuk dapat terlibat 

dalam pembelajaran dengan memberikan tugas 
untuk menemukan secara inquiry mengenai 
materi yang akan diajarkan.

Dosen memberikan permasalahan berupa 1. 
soal untuk dapat diselesaikan secara klasikal.
Masing-masing mahasiswa menyelesaikan 2. 
masalah yang diberikan secara individu 
secara inquiry, dimana di dalamnya terdapat 
proses pengamatan dari materi yang 
diberikan guru sebelumnya, bertanya kepada 
guru mengenai kesulitan yang dihadapi, 
mengajukan dugaan sementara dengan 
menuliskan secara urut langkah-langkah 
pemecahan masalah, pengumpulan data 
dengan menuliskan cara pengerjaan sesuai 
dengan rumus, dan yang terakhir adalah 
membuat kesimpulan jawaban.

3. Mengarahkan pada 
Pengajuan pertanyaan 
yang dilakukan oleh 
mahasiswa.

Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa 
untuk menggali sejauh mana pengetahuan 
mahasiswa mengenai topik pembelajaran, 
serta untuk mengembangkan sifat ingin tahu 
mahasiswa.

dosen bertanya jawab mengenai pengertian 1. 
perbandingan dan skala, kegunaan 
perhitungan perbandingan dan skala, 
serta masalah yang berkaitan dengan 
perbandingan dan skala dalam kehidupan 
sehari-hari.
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4. Mengorganisasikan 
mahasiswa dalam 
kelompok masyarakat 
belajar.

Dosen membentuk siswa menjadi beberapa 
kelompok agar terjadi proses masyarakat belajar 
yang dapat bekerjasama dalam menyelesaikan 
tugas.

Dosen membagi kelas menjadi beberapa 1. 
kelompok yang terdiri dari 4-5 anak dalam 
tiap kelompok.
Dosen menyampaikan tugas dan peran 2. 
masing masing anggota dalam setiap 
kelompok.
Dosen membagikan lembar kerja mahasiswa 3. 
kepada setiap kelompok.
Dosen membimbing pelaksanaan diskusi.4. 
mahasiswa melakukan presentasi mengenai 5. 
hasil diskusi.

5. Dosen menghadirkan model 
dalam pembelajaran.

Dosen menghadirkan model berupa alat peraga 
maupun contoh melakukan sesuatu dalam proses 
pembelajaran agar mahasiswa lebih paham 
mengenai materi yang diajarkan.

Dosen menggunakan alat peraga dalam 1. 
pelaksanaan pembelajaran, baik pada 
penyampaian materi awal maupun pada saat 
mahasiswa melakukan diskusi kelompok.
Dosen memberikan contoh tentang 2. 
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 
perbandingan dan skala.

6. Melakukan refleksi 
pembelajaran.

Dosen melakukan refleksi melalui tanya 
jawab dengan mahasiswa mengenai proses 
pembelajaran. 

Dosen bertanya jawab dengan mahasiswa 1. 
apakah masih ada hal-hal yang belum 
diketahui.
Dosen bertanya jawab dengan mahasiswa 2. 
mengenai kesan dan pesan yang dapat 
diambil dalam pembelajaran.
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7. Melakukan penilaian Secara 
menyeluruh/autentik

Dosen melakukan penilaian autentik baik untuk 
proses pembelajaran maupun hasil belajar. 

Penilaian proses dilakukan dosen pada saat 1. 
mahasiswa melakukan diskusi dan presentasi 
kelompok.
Penilaian hasil belajar dilakukan dosen 2. 
menggunakan test tertulis.
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E.	 Prosedur	Pembelajaran	kontekstual
Tabel 2.2 

Prosedur Pembelajaran kontekstual 

No Kegiatan
Aktivitas 

Dosen                                            
Mahasiswa 

Ket 

1

Pendahuluan Dosen menjelaskan kompetensi yang harus 
dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran 
dan pentingnya materi pelajaran yang akan 
dipelajari. Disini dosen membentuk kegiatan, 
konstruktivisme yang mengembangkan 
pemikiran bahwa pembelajaran akan lebih 
bermakna apabila mahasiswa bekerja sendiri, 
menemukan, dan membangun sendiri 
pengetahuan dan keterampilan barunya.

Mahasiswa memperhatikan dengan baik 
tentang kompetensi yang harus di capai serta 
manfaat dari proses pembelajaran.

Dosen menjelaskan prosedur pembelajaran CTL.

Mahasiswa dibagi kedalam beberapa kelompok 
(learning community) dengan menciptakan 
suasana belajar berkelompok sehingga 
mahasiswa dapat berdiskusi dan saling bekerja 
sama antar teman. Pembagian kelompok ini 
sesuai dengan jumlah mahasiswa, tiap kelompok 
ditugaskan untuk melakukan observasi, masing 
-masing kelompok mencatat hasil observasi.

Dosen melakukan Tanya jawab sekitar tugas 
yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa. 
Di sini dosen mendorong sikap keingintahuan 
mahasiswa melalui kegiatan bertanya tentang 
topic atau permasalahan yang akan dipelajari 
questioning.

Mahasiswa menjawab sekitar tugas yang harus 
dikerjakan
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2

Inti Dosen membimbing Kegiatan belajar di 
sini mengondisikan mahasiswa untuk 
mengamati, menyelidiki, menganalisis topik 
yang dihadapi sehingga mahasiswa berhasil 
menemukan sesuatu dari hasil pengamatan 
terhadap model yang di jadikan alat dalam 
proses pembelajaran.

Mahaiswa melakukan observasi (Inquiry) 
mengenai selama proses pembelajaran. 
mahasiswa mencatat hasil temuan dalam 
peruses pembelajaran yang dilakukan. 
mahasiswa mendiskusikan hasil dari 
jawaban mereka. Mahaiswa melaporkan 
hasil diskusi. mahasiswa menjawab 
pertanyaan seputar jawabannya tersebut 
yang diajukan oleh kelompok lain

3

Penutup Dosen mengadakan refleksion (refleksi 
atau umpan balik) dalam bentuk tanya 
jawab seputar masalah atau kesulitan yang 
dihadapi mahasiswa serta memberikan 
pemecahannya, mengkonstruksi kegiatan 
yang telah dilakukan, serta kesan dan 
harapan mahasiswa selama proses 
pembelajaran.

Mahasiswa menyimpulkan hasil observasi 
seputar masalah yg dipelajari

Dosen memberikan penilaian terhadap 
kompetensi mahasiswa selama proses 
pembelajaran berlangsung

Mahasiswa mengerjakan tugas
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Lebih rinci lagi peneliti menguraikan beberapa 
bentuk operasional pendekatan kontekstual, yang akan 
diterapkan bagi mahasiswa UIN Mataram seperti di 
bawah ini. 

No Strategy Pendekatan kontekstual
1 Mengaitkan (relating), Mahasiswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

Dosen mengaitkan konsep baru dan 
mendorong mahasiswa untuk mengaitkan 
sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya 
dengan informasi baru yang dialaminya.

Bagaimana materi ajar yang disampaikan 
oleh dosen mahasiswa juga dituntut mampu 
mengaplikasikan ke-dalam bahasa Inggris 
untuk dikomunikasikan dengan teman, dan 
kawan, dan mengintegrasikan materi yang di 
kelas dengan lingkungan sekitarnya.

2 Mengalami
(experiencing)

Dimana mahasiswa mengaitkan berarti 
meghubungkan informasi baru dengan 
pengalaman maupun pengetahuan 
sebelumnya.

karena ilmu pengetahuan dikembangkan 
(dikonstruksikan) oleh manusia sendiri, 
sementara manusia mengalami peristiwa 
baru, maka pengetahuan itu tidak pernah 
stabil, selalu berkembang (tentative & 
incomplete).

Mahasiswa menciptakan atau membangun 
pengetahuan dengan cara memberi 
arti dan memahaminya sesua dengan 
pengalamannya. 
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3 Menerapkan 
(applying)

Dosen dapat memotivasi mahasiswa 
dengan memberikam latihan-latihan yang 
realistik dan relevan. Sesuai dengan materi 
yang disampaikan.

Mahasiswa diminta bertanggung jawab 
memonitor dan mengembangkan 
pembelajaran mereka masing-masing. 

Mahasiswa menggunakan kemampuan 
berpikir kritis, sesuai dengan penguasan 
bahasa yang mereka miliki dengan terlibat 
penuh dalam mengupayakan terjadinya 
proses pembelajaran yang efektif, ikut 
bertanggung jawab atas terjadinya proses 
pembelajaran yang efektif, dan menggunakan 
bahasa Inggris dengan seoptimal mungkin 
sehingga selalu dalam proses pembelajaran 
yang efektif dan efisien. 

4 Bekerja  Sama 
(cooperating)

Mahasiswa belajar dari teman melalui  kerja 
kelompok, diskusi, saling mengoreksi. 

Bagaimana dosen mampu memberikan 
pemahaman sesuai dengan materi yang 
diajarkan, dituntut dosen dan mahasiswa 
collaborative learning dalam tahapan ini.

Perilaku dibangun atas kesadaran diri. 
Bagaiman menumbuhkan motivasi belajar 
mahasiswa dalam menggunakan bahasa 
Inggris sebagai alat komunikasinya setiap 
hari.
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5 Mentransfer 
(transferring)

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 
kontekstual, karena sifat dan fungsi bahasa 
sebagai alat komunikasi, yakni mahasiswa 
diajak menggunakan bahasa dalam konteks 
nyata. Riil sesuai dengan apa yang dialami di 
lingkungan sosial secara realita.

Dosen memberikan pemahaman yang 
mendalam terhadap materi bahasa Inggris 
yang diajarkan kepada mahasiswa, supaya 
materi yang diajarkan mereka aplikasikan 
kedalam sebuah tindakan yang nyata lewat 
pengalaman mereka masing-masing. 
Sebagai suatu contoh: penggunakan bahasa 
Inggris yang intens, baik dan benar dengan 
melibatkan objek bahasanya disesuaikan 
dengan lingkungan sosial.

F.	 Keunggulan	 dan	 Kelemahan	 Pendekatan	
Kontekstual	dalam	Pembelajaran	Bahasa

1.	 Keunggulannya	
Keunggulan dan kelemahan selalu terdapat dalam 

setiap model, strategi, atau metode pembelajaran. Namun, 
keunggulan dan kelemahan tersebut hendaknya menjadi 
referensi untuk penekanan-penekanan terhadap hal yang 
positif  dan meminimalisir kelemahan-kelemahannya 
dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut Sanjaya, 
(2006; 109) kelebihan pendekatan kontekstual adalah 
sebagai berikut: 

Menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar, 1. 
artinya mahasiswa berperan aktif  dalam proses 
pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran kontekstual mahasiswa belajar 2. 
dalam kelompok, kerjasama, diskusi, saling menerima 
dan memberi. 

Berkaitan secara riil dengan dunia nyata. 3. 

Kemampuan berdasarkan pengalaman. 4. 

Dalam pembelajaran kontekstual perilaku dibangun 5. 
atas kesadaran sendiri. 

Pengetahuan mahasiswa selalu berkembang sesuai 6. 
dengan pengalaman yang dialaminya. 

Pembelajaran dapat dilakukan dimana saja sesuai 7. 
dengan kebutuhan. 

Pembelajaran kontekstual dapat diukur melalui 8. 
beberapa cara, misalnya evaluasi proses, hasil 
karya mahasiswa, penampilan, observasi, rekaman, 
wawancara, dll. 

Dari pemaparan keunggulan pendekatan 
kontekstual di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, 
kontekstual memiliki keunggulan yang sangat dominan 
kepada pebelajar diataranya: 

a. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil 

Artinya mahasiswa dituntut untuk dapat 
menangkap hubungan antara pengalaman belajar di 
perkuliahan dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat 
penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang 
ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi 
mahasiswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, 
akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat 
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dalam memori mahasiswa, sehingga tidak akan mudah 
dilupakan.

b. Pembelajaran lebih produktif

Pembelajaran dengan kontekstual, mampu 
menumbuhkan penguatan konsep kepada mahasiswa 
karena metode pembelajaran kontekstual menganut aliran 
konstruktivisme, yang mengarahkan mahasiswa untuk 
menemukan pengetahuannya sendiri di kehidupan nyata 
yang melibatkan mahasiswa belajar dengan mengaitkan 
materi sesuai dengan kebutuhan bagi kehidupan nyata. 
Melalui landasan filosofis konstruktivisme mahasiswa 
diharapkan dapat belajar melalui mengalami bukan 
menghafal.

2.	 Kelemahanya	
Selanjutnya, kelemahan pendekatan kontekstual 

menurut Komalasari, yaitu: 11

a. Jika dosen tidak pandai mengaitkan materi 
pembelajaran dengan kehidupan nyata mahasiswa, 
maka pembelajaran akan menjadi monoton.

b. Jika dosen tidak membimbing dan memberikan 
perhatian yang ekstra, mahasiswa sulit untuk 
melakukan kegiatan inkuiri, dan membangun 
pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan tersebut, 
peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual 

11  Komalasari, Kokom. Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi. 
(Refika Aditama. bandung. 2010). h. 15
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merupakan pendekatan dengan konsep belajar mengajar 
yang mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh 
dosen dengan situasi dunia nyata mahasiswa, dan 
mendorong mahasiswa untuk membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 
dalam kehidupan nyata. 

Komponen dalam pendekatan kontekstual meliputi 
proses konstruktivis, melakukan proses berpikir secara 
sistematis melalui inkuiri, kegiatan bertanya antara 
mahasiswa dengan dosen maupun sesama mahasiswa, 
membentuk kerjasama antar mahasiswa melalui 
diskusi, adanya peran model untuk membantu proses 
pembelajaran, melibatkan mahasiswa dalam melakukan 
refleksi pembelajaran, serta penilaian sebenarnya yang 
dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 
sampai diperoleh hasil belajar.

Dari pendapat ahli dan pemaparan yang ada di atas 
mendeskripsikan kelemahan CTL, maka peneliti sendiri 
menyimpulkan kelemahan pembelajaran kontekstual 
diantaranya adalah orientasi yang melibatkan mahasiswa 
sehingga dosen harus memahami secara mendasar 
tentang perbedaan potensi individu tiap-tiap mahasiswa. 
Pembelajaran ini pada dasarnya membutuhkan berbagai 
sarana dan media yang variatif. Untuk mengatasi 
kelemahan tersebut maka baik dosen maupun mahasiswa 
perlu melakukan upaya berikut:

a. Bagi Dosen 

 Dosen  harus memiliki kemampuan untuk 
memahami secara mendalam tentang konsep 
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pembelajaran itu sendiri, potensi perbedaan 
individu mahasiswa dikelas, beberapa pendekatan 
pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas 
mahasiswa dan sarana, media, alat bantu serta 
kelengkapan pembelajaran yang menunjang 
aktivitas mahasiswa dalam belajar.

b. Bagi Mahasiswa

 Diperlukan inisiatif  dan kreativitas dalam belajar, 
diantaranya: memiliki wawasan pengetahuan 
yang memadai dari setiap mata pelajaran, adanya 
perubahan sikap dalam menghadapi persoalan 
dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam 
meyelesaikan tugas - tugas.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kelebihan 
dan kelemahan kontekstual, akan diuraikan dibawah ini 
di antaranya:

1. Kelebihan dari model pembelajaran kontekstual

a. Memberikan kesempatan pada mahasiswa 
untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi 
yang dimiliki mahasisiwa sehingga mahasiswa 
terlibat aktif  dalam pembelajaran.

b. Mahasiswa dapat berfikir kritis dan kreatif  
dalam mengumpulkan data, memahami suatu 
isu dan memecahkan masalah dan guru dapat 
lebih kreatif

c.  Menyadarkan mahasiswa tentang apa yang 
mereka pelajari.
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d. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan 
mahasiswa.

e. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak 
membosankan.

f. Membantu mahasiwa bekerja dengan efektif  
dalam kelompok.

g. Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar 
individu maupun kelompok.

2. Kelemahan dari model pembelajaran kontekstual 

a. Dalam pemilihan informasi atau 
materi dikelas didasarkan pada 
kebutuhan mahasiswa padahal, dalam kelas 
itu tingkat kemampuan mahasiswanya 
berbeda-beda sehinnga dosen akan kesulitan 
dalam menetukan materi pelajaran karena 
tingkat pencapaianya mahasiswa tadi tidak 
sama.

b. Tidak efisien karena membutuhkan waktu 
yang agak lama dalam pembelajaran.

c. Dalam proses pembelajaran dengan model 
kontekstual akan nampak jelas antara 
mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi 
dan mahasiswa yang memiliki kemampuan 
kurang, yang kemudian menimbulkan rasa 
tidak percaya diri bagi mahasiswa yang kurang 
kemampuannya.

d. Bagi mahasiswa yang tertinggal dalam proses 
pembelajaran dengan kontekstual ini akan 
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terus tertinggal dan sulit untuk mengejar 
ketertinggalan, karena dalam model 
pembelajaran ini kesuksesan mahasiswa 
tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri 
jadi mahasiswa yang dengan baik mengikuti 
setiap pembelajaran dengan model ini tidak 
akan menunggu teman yang tertinggal dan 
mengalami kesulitan.

e. Tidak setiap mahasiswa dapat dengan mudah 
menyesuaikan diri dan mengembangkan 
kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan 
model kontekstual ini.

f. Kemampuan setiap mahasiswa berbeda-beda, 
dan mahasiswa yang memiliki kemampuan 
intelektual tinggi namun sulit untuk 
mengapresiasikannya dalam bentuk lesan 
akan mengalami kesulitan sebab kontekstual 
ini lebih mengembangkan ketrampilan dan 
kemampuan soft skill daripada kemampuan 
intelektualnya.

g. Pengetahuan yang didapat oleh setiap 
mahasiswa akan berbeda-beda dan tidak 
merata.

h. Peran pendidik tidak nampak terlalu penting 
lagi karena dalam kontekstual ini peran 
dosen/pengajar hanya sebagai pengarah 
dan pembimbing, karena lebih menuntut 
mahasiswa untuk aktif  dan berusaha sendiri 
mencari informasi, mengamati fakta dan 
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menemukan pengetahuan-pengetahuan baru 
di lapangan.
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Bab 6
 KAJIAN LITERATUR

A.	 Kajian	Penelitian	Terdahulu

Selain kajian teoritis diatas, peneliti juga 
mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang 
mempunyai persoalan yang sama dengan 

penelitan yang akan dilakuan oleh peneliti saat ini, ada 
beberapa penelitian terdahulu dinataranya adalah sebagai 
berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suprianto, S. Ida 
Kholida, Herman Jufri Andi. yang berjudul  “ 
Pengaruh Pendekatan Contextual teaching Aand 
learning (CTL) Berbantuan Media PowerPoint 
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA FISIKA. 
Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA. vol. 2, No. 
2, Desember 2016.12

12  Suprianto, S. Ida Kholida, Herman Jufri Andi. Pengaruh 
Pendekatan Contextual teaching Aand learning (CTL) Berbantuan Media 
PowerPoint Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA FISIKA. ( Jurnal Penelitian 
dan Pembelajaran IPA) vol. 2, No. 2, Desember 2016. Hal. 166-175



190     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

Tujuan penelitian ini adalah • untuk 
mengidentifikasi pengaruh pendekatan CTL 
berbantuan media powerpoint terhadap 
peningkatan hasil belajar IPA fisika siswa.

Metode penelitian ini menggunakan • metode 
kuasi Ekperimen dengan menggunakan 
Control Group Pretest-Postest Design dan 
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen 
penelitian yang digunakan berupa tes objektif  
bentuk pilihan ganda. Tes ini terdiri dari empat 
pilihan (opsi) dan hasilnya diuji melalui statistik 
uji “t”.

Persamaanan penelitian ini adalah sama-sama • 
menggunakan model pembelajaran kontkestual, 
dan melihat peningkatan hasil belajar IPA fisika 
siswa. Sedang peneliti sendiri menggunakan 
pendekatan kontekstual untuk melihat apakah 
ada peningkatan dalam belajar bahasa Inggris 
untuk mahasiswa UIN Mataram.

Perbedaan penlitian ini melihat sejauh mana • 
penerapan pendektan CTL dalam meningkatkan 
hasilbelajar IPA . dibanding dengan peneliti yang 
dikembangkan adalah melihat sejauh mana 
pendekatan kontekstual yang diterapkan untuk 
mengembangkan perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris dan melihat sejauh mana 
peningkatan dalam belajara bahasa Inggris 1.
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Kekuatan peneliatian ini adalah • penggunaan 
media pembelajaran, proses pembelajaran masih 
bersifat teacher centered sehingga sebagian besar 
siswa tidak mampu menghubungkan antara 
apa yang mereka pelajari dengan bagaimana 
pemanfaatannya dalam kehidupan nyata.  

Hasil dari peneliataian adalah dari hasil • 
uji coba penelitian ini dapat dinyatakan 
bahwa peningkatan hasil belajar fisika yang 
diterapkan pendekatan CTL berbantuan media 
powerpoint lebih tinggi dari pada pembelajaran 
konvensional yaitu 0,71 > 0,52. Berdasarkan 
hasil analisis statistika dan deskriptif  maka dapat 
di simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan pendekatan CTL berbantuan media 
PowerPoint terhadap peningkatan hasil belajar 
fisika siswa di kelas VIII MTs.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tien Rafida 
yang berjudul “observing Contextual teaching And 
learning on Students’ Achievement in Writing recount 
text.” Dalam International Journal of  English 
Language Teaching, volume 4. Tahun 2016.13

Tujuan penelitian ini adalah 1) meningkatkan • 
kemampuan mahasiswa dalam menulis teks 
dalam pengajaran bahasa Inggris dengan 
menggunakan konsep pembelajaran CTL, 

13  Dr. Tien Rafida yang berjudul “observing Contextual 
teaching And learning on Students’ Achievement in Writing recount text.” 
(International Journal of  English Language Teaching), volume 4. Tahun 
2016. hlm.57-68
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2) meninggkatkan kemampuan mahasiswa 
dalam menulis teks dalam bahasa Inggris, 3) 
membangun aktivitas dan antusias mahasiswa 
dalam menulis teks dalam bahasa Inggris. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan • 
data adalah dengan melakukan tes . Tes terdiri dari 
tes membaca pemahaman dan tes menulis. Skor 
yang diperoleh dari uji coba kemudian dianalisis 
menggunakan Formula Product Moment 
untuk mengetahui validitas dan menggunakan 
formula separuh Spearman-Brown untuk 
mengetahui reliabilitas tes. Kemudian, skor 
membaca dan menulis teks recount dianalisis 
kembali menggunakan Pearson Product 
Moment Correlation Formula.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang • 
sedang dilakukan sama-sama menggunakan 
menggunakan 7 langkah utama dalam 
pembelajaran dengan pendekatan CTL 
yakni; konstruktivisme, bertanya, inquiry, 
learning community, modeling, dan authentic 
assessment. 

Persamaan yang lain penelitian di atas dengan • 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) 
sama-sama menggunakan rancangan penelitian 
yang bertujuan untuk mengembangkan produk 
pendidikan, yaitu penelitian dan pengembangan 
(R&D). Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) 
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penelitian di atas mengembangkan kemampuan 
pebelajar menulis menggunakan pendekatan 
CTL, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
mengembangkan perangkat pembelajaran 
berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan instrumen 
penilaian  menggunakan pendekatan CTL, dan 
(2) penelitian di atas mengembangkan materi 
ajar bahasa Inggris yang berisi keterampilan 
menulis, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan adalah mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris.

Perbedaanya penelitian di atas meningkatkan • 
kemampuan menulis siswa, sedangkan penelitian 
yang sedang dilakukan mengembangkan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat • 
disimpulkan bahwa dari 38 siswa, ada 2,63% 
atau satu siswa yang memiliki kemampuan 
yang sangat baik dalam membaca teks recount. 
namun, ada 18,41% siswa atau tujuh siswa yang 
mampu menulis dengan baik. Oleh karena itu, 
ini dapat dilihat bahwa tidak ada jaminan bahwa 
siswa yang baik dalam membaca, juga akan baik 
dalam menulis.

3. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Andi Tenri Ampa, dan Muhammad Basri 
D, dan Andi Arie Andriani yang berjudul “the 
development of  Contextual learning Materials for the 
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english Speaking Skills. Dalam International Journal 
of  Education and Research, volume1, No 9, 2013.14

Tujuan penelitian ini ialah untuk • 
mengembangkan bahan ajar keterampilan 
berbicara bahasa Inggris berbasis kontekstual 
yang digunakan dalam mata kuliah berbicara 
(Speaking). Model desain pembelajaran yang 
digunakan untuk mengembangkan bahan ajar 
ini dalam penelitian ini, diantaranya adalah 
model ADDIE, Kemp, Dick and Carey, dan 
ASSURE. 

Metode dalam penelitian ini adalah dengan • 
menggunakan desain pembelajaran yang 
digunakan untuk mengembangkan materi 
pembelajaran kontekstual adalah berasal dari 
beberapa model desain instruksional, seperti 
ADDIE, Kemp, Dick dan Carey, dan Model 
ASSURE. Tahapan yang digunakan adalah 
(1) menganalisis, (2) mengidentifikasi, (3) 
mengontekstualisasikan, (4) mengintegrasikan, 
(5) desain, (6) mengembangkan, (7) memvalidasi 
(8) mencoba, (9) mengimplementasikan, 
dan (10) mengevaluasi. validitas dari materi 
pembelajaran kontekstual yang dikembangkan 
dinilai dari tiga aspek, yaitu psikologis aspek, 
aspek pedagogis, dan aspek metodologis.

14  Andi Tenri Ampa, dan Muhammad Basri D, dan Andi Arie 
Andriani yang berjudul “the development of  Contextual learning Materials for 
the english Speaking Skills. Dalam International Journal of  Education and 
Research, volume1, 2013. h. 1-10
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Persamaan penelitian ini adalah sama-sama • 
mengembangkan perangkat dengan pendekatan 
kontekstual.

Perbedaanya penelitian ini hanya • 
mengembangkan perangkat bahan ajar saja 
dibandingkan penelitian yang dilakukan peneliti 
mengembangakn empat perangkat.

Kekuatan penelitian yang dilakukan oleh • 
Andi Tenri Ampa, dan Muhammad Basri D, 
dan Andi Arie Andriani mengembangkan  
perangkat pembelajaran bahasa Inggris yang 
berisi keterampilan berbicara (Speaking) dengan 
pendekatan kontekstual dan penelitian yang 
akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang  tidak hanya 
mencakup keterampilan berbicara, tetapi juga 
mencakup keterampilan berbahasa lainnya 
dengan pendekatan kontekstual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi • 
pembelajaran kontekstual dengan kriteria aspek 
psikologis, pedagogis, dan metodologis sangat 
valid (93,28%). Oleh karena itu, tahap desain 
instruksional cocok untuk menghasilkan bahan 
pembelajaran kontekstual untuk Keterampilan 
berbahasa Inggris.

4. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh 
Malinee   Phaiboonnugulkij “tap into Students’ 
Metacognitive Strategies refort via the internet – 
Mediated Contextualized english For domestic tourism 
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lesson (inConMedt)” dalam International Journal of  
Applied Linguistics and English Literature, volume 
5, Tahun 2016.15 

Tujuan penelitian ini adalah untuk • 
membandingkan strategi metakognitif  total dan 
individu oleh empat kelompok mahasiswa dari 
jurusan  pariwisata yang berbeda. Total 34 siswa 
berpartisipasi dalam penelitian ini, dan mereka 
dikategorikan ke dalam empat kelompok 
berdasarkan jurusan studi mereka dan tingkat 
kemahiran bahasa Inggris. 

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan • 
metode campuran pendekatan kuantitatif  
dan kualitatif  digunakan dalam penelitian 
ini. Analisis kuantitatif  termasuk Kruskal Wallis, 
uji Mann-Whitney U serta Chi-square, rerata 
pangkat, frekuensi dan persentase. Analisis 
konten kualitatif  dari laporan verbal dalam sesi 
penarikan stimulasi pada strategi metakognitif  
digunakan dalam penelitian ini. 

Persamaan penelitian ini menggunakan model • 
pembelajaran kontekstual.

Perbedaanya adalah melatih peserta didik untuk • 
meningkatkan kemamapuan mereka berbicara 

15  Malineeb Phaiboonnugulkij “tap into Students’ 
Metacognitive Strategies refort via the internet – Mediated Contextualized english 
For domestic tourism lesson (inConMedt)” dalam International Journal of  
Applied Linguistics and English Literature, volume 5, Tahun 2016. H.171-
181
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dengan menggunkan bahasa Inggris secara 
aktif. 

Kekuatan penelitian ini adalah bagaimana • 
strategi dalam meningkatkan kemamapuan 
berbicara bahasa Inggris peserta didik. secara 
efektif  menggunakan strategi metakognitif  
dalam meningkatkan kemampuan  berbicara 
peserta didik.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa • 
empat kelompok secara signifikan dan berbeda 
menggunakan strategi metakognitif  total dalam 
lima pelajaran, χ2 (3, N = 34) = 10.00, p = .01. 

5. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Rita 
Retnosari, Harun Setyobudi, Kartika Chrysti 
Suryandari “Penggunaan Media Grafis Dengan 
Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan 
Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas Iv Sekolah 
Dasar”. Dalam jurnal.fkip.uns.ac.id. volume 4, 
Tahun 2016.16

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan • 
prosedur penggunaan media grafis dengan 
pendekatan kontekstual yang dapat 
meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di 
sekolah dasar Negeri 3 Panjer.

16  Rita Retnosari, Harun Setyobudi, Kartika Chrysti 
Suryandari “Penggunaan Media Grafis Dengan Pendekatan Kontekstual 
Untuk Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas Iv Sekolah Dasar”. 
Dalam jurnal.fkip.uns.ac.id., volume 4, Tahun 2016.h. 1-5
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Metode penelitian ini adalah  penelitian tindakan • 
kelas.

Persamaanya sama-sama menggunakan • 
pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 
bahasa Inggris.

Perbedaanya tidak mengembangkan perangkat • 
hanya saja melihat secara signifikan pendektan 
kontekstual dalam pembelajaran bahasa inggris 
yang diterapkan pada peserta didik.

Kekuatan penelitian ini melihat hasil belajar • 
bahasa inggris kepada peserta didik dengan 
pendektan kontekstual. 

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa • 
penggunaan media grafis dengan pendekatan 
kontekstual dapat meningkatkan kemampuan 
bahasa Inggris. Hal tersebut dibuktikan dengan 
proses pembelajaran bahasa Inggris melebihi 
indikator kinerja (90%) dan hasil belajar peserta 
didik mencapai nilai minimal KKM (70) lebih.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu 
Sri Widhiastuty.  Penerapan Metode Contextual 
teaching and learning Dalam Upaya Peningkatan 
Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Siswa Kelas 
vIIA SMP Taman Sastra Jimbaran, Kuta Selatan. 
(Thesis Program Pascasarjana Universitas Udayan. 
Program Studi Linguistik. Tanggal 16 MeiTahun 
2014). 1-154.17 

17  Ni Luh Putu Sri Widhiastuty.  Penerapan Metode Contextual 
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Tujuan penelitian ini Penelitian ini bertujuan • 
untuk meliaht sejauh mana keberhasilan 
model pembelajaran bahasa Inggris dengan 
menggunakan model pembelajaran CTL.

Metode penelitian ini adalah tindakan kelas • 
(PTK).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama • 
menggunakan  penelitian pengembangan 
(research and development ), dengan pendekatan 
kontekstual.

Perbedaanya penelitian ini dalam pembelajaran • 
upaya untuk meningkatkan kosa kata bahasa 
Inggris peserta didik.

Kekuatan penelitian ini adalah dengan • 
menggunakan pendekatan kontekstual dalam 
pembelajaran bahasa Inggris siswa mampu 
meningkatakan kemampauan bahasa Inggrisnya 
dengan menguasai sejumlah kosa kata. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa • 
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hasil 
belajar kosa kata bahasa Inggris mengalami 
peningkatan  pada peserta didik yang mengikuti 
model pembelajaran kontekstual lebih baik 
daripada peserta didik yang mengikuti model 
pembelajaran konvensional. 

teaching And learning dalam upaya Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa 
inggris Siswa Kelas ViiA SMP taman Sastra Jimbaran, Kuta Selatan. Thesis. 
Program Pascasarjana Universitas Udayan. Program Studi Linguistik. 
Tanggal 16 MeiTahun 2014. h.1-154
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7. Penelitian yang dilaukan oleh Jusrin Efendi Pohan, 
Atmazaki, Agustina.  Pengembangan Modul Berbasis 
Pendekatan Kontekstual Pada Menulis Resensi Di 
Kelas IX  SMP 7 Padang Bolak. Jurnal Bahasa, Sastra 
dan Pembelajaran volume 2 Nomor 2, Juni 201. 18

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan • 
modul berbasis kontekstual.
Metode penelitian ini adalah Penelitian dan • 
pengembangan modul berbasis kontekstual ini 
menggunakan model ADDIE.
Persamaan penelitian ini adalah  Sama-sama • 
menggunaan pendekatan kontekstual (CTL). 
Metode penelitian dan pengembangan (research 
and development/R&D).
Perbedaanya Penelitian ini mengembangkan • 
modul saja beda halnya dengan peneliti lakukan 
yakni, mengembakan perangkat.
Kekuatanya adalah penelitian ini mampu • 
menghasilkan sebuah perangkat berupa modul 
yang berbasis kontekstual.
Hasil penelitian ini adalah (1) menghasilkan • 
modul berbasis kontekstual dari bahan ulasan 
menulis yang dikembangkan, (2) modul 
berbasis kontekstual dari tinjauan menulis 
telah dipraktekkan untuk digunakan dalam 

18  Jusrin efendi Pohan,Atmazaki, Agustina  Pengembanga Modul 
Berbasis Pendekatan Kontekstual  Pada Menulis Resensi Di Kelas IX  SMP 7 
Padang Bolak. (Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran Volume 2 nomor 2, Juni 
2014). hlm. 1-11
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pembelajaran, dan (3) modul berbais kontekstual 
dari tinjauan  telah efektif  dalam meningkatkan 
aktivitas peserta didik dan motivasi belajar.

8. Penelitian yang dilaukan oleh  Annisa Fadillah1, Ni 
Putu Laksmi Cintya Dewi, Dimas Ridho, Ahmad 
Nurkholis Majid, Meidiana Nur Budi Prastiwi.  the 
effect of  application of  contextual teaching and learning 
(Ctl) model-based on lesson study with mind mapping 
media to assess student learning outcomes on chemistry 
on colloid systems.   International Journal of  Science 
and Applied Science: Conference Series. vol. 1 No. 
2 (2017).19

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan • 
hasil belajar dengan menggunakan model 
pembelajaran kontekstual.

Metode penelitian ini menggunakan quasi • 
experimental- Kontrol kelolmpok design. 

Persamaanan penelitian ini adalah sama-• 
sama menggunakan model pembelajaran 
kontkestual, dan melihat peningkatan hasil 
belajar mahasiswa.

Perbedaan penlitian ini perbedaanya sejauh mana • 
hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 
model pembelajaran CTL.

19  Annisa Fadillah1, Ni Putu Laksmi Cintya Dewi, Dimas 
Ridho, Ahmad Nurkholis Majid, Meidiana Nur Budi Prastiwi.  the effect 
of  application of  contextual teaching and learning (Ctl) model-based on lesson 
study with mind mapping media to assess student learning outcomes on chemistry 
on colloid systems.   (International Journal of  Science and Applied Science): 
Conference Series. vol. 1 No. 2 (2017). 101-108.



202     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

Kekuatan peneliatian ini melihat keefektivan • 
perangkat dari hasil belajar mahasiswa, dana 
peneliti dapat melihat hasil belajar experiment 
dengan kelas Kontrol yang dijadikan sebagai 
acuan dalam pembbanding dalam penelitian 
ini. 

Hasil peneliataian ini dari hasil uji coba penelitian • 
ini terlihat tampak perbedaan kelas experiment 
dengan kelas control dengan dengan melihat 
jarak rentan rata-rata N-Gain skor dan uji-T.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Khaefiatunnisa the 
effectiveness of  Contextual teaching And learning in 
improving Students’ reading Skill in Procedural text.  
( Journal of  English and Education) vol 3, No,(1),. 
2015.20

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat • 
keefektifan pendekatan Contextual Teaching 
and Learning (CTL) dalam meningkatkan 
keterampilan membaca peserta didik dalam teks 
prosedural dan untuk mengetahui tanggapan 
peserta didik terhadap penggunaan CTL dalam 
proses pembelajaran.

Metode penelitian ini menggunakan desain • 
eksperimen semu digunakan dalam penelitian 
ini yang melibatkan dua kelas yakni, sebagai 
kelompok eksperimen dan kontrol.

20  Khaefiatunnisa  the effectiveness of  Contextual teaching 
And learning in improving Students’ reading Skill in Procedural text.  Journal of  
English and Education vol  3, No,(1),. 2015.80-95
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Persamaan penelitian ini adalah sama-sama • 
menggunakan pendekatan pembelajaran 
kontkestual, dan melihat peningkatan hasil 
keterampilan membaca dalam teks procedural 
dan bahwa penggunaan CTL dapat memotivasi 
peserta didik  untuk belajar dan membantu 
peserta didik untuk memahami materi.

Perbedaan penelitian ini adalah melihat hasil • 
keterampilan membaca peserta didik dan 
dampak CTL dalam memotivasi siwa dalam 
keterampilan membaca.

Kekuatan penelitian ini adalah menguji • 
keeffektifan pendekatan CTL dalam 
meningkatkan keterampilan membaca siswa 
dalam teks procedural.

Hasil penelitaian ini adalah Hasil penelitian • 
ini menunjukkan bahwa penggunaan CTL 
meningkatkan keterampilan membaca peserta 
didik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan 
uji-t pada SPSS 17.0 yang menunjukkan bahwa 
skor post-test kelompok eksperimen meningkat 
secara signifikan daripada skor kelompok 
kontrol.

10. Penelitian dilakuakn oleh Abu Nawas. Contextual 
teaching and learning (Ctl) Approach throught react 
Strategies on improving the Students’ Criticak thinking 
in Writing. International Journal of  Management 
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and Applied Science, ISSN: 2394-7926 volume-4, 
Issue-7, Jul.-2018. 21

Tujuan penelitian ini adalah•  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui keefektifan 
pendekatan CTL melalui strategi REACT dalam 
mengembangkan keterampilan menulis peserta 
didik.

Metode penelitian ini menggunakan Desain • 
quasi eksperimental digunakan dalam 
penelitian ini. Sampel penelitian terdiri dari 40  
yang dibagi menjadi dua kelompok; 20  dalam 
kelompok kontrol, dan 20 dalam kelompok 
eksperimen. Kedua kelompok dilakukan pre-
test dan post-test sebagai pengumpulan data. 
Namun hanya kelompok eksperimen yang 
diobati dengan menggunakan pendekatan CTL 
melalui strategi REACT. 

Persamaan penelitian ini adalah penerapan • 
pendekatan CTL melalui strategi REACH efektif  
untuk meningkatkan keterampilan menulis 
peserta didik.

Perbedaan penelitian ini adalah dengan • 
menggunakan pendekatan CTL melalui 
strategi REACH efektif  untuk meningkatkan 
keterampilan menulis peserta didik. Dibanding 

21  Abu Nawas. Contextual teaching and learning (Ctl) Approach 
throught react Strategies on improving the Students’  Criticak thinking in 
Writing. (International Journal of  Management and Applied Science), ISSN: 
2394-7926 volume-4, Issue-7, Jul.-2018. 46-49.
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dengan peneliti lakukan yakni melihat hasil 
yang signifikan dari peningkatan belajar bahasa 
Inggris. 

Kekuatan penelitian ini bahwa penerapan • 
pendekatan CTL melalui strategi REACH efektif  
untuk meningkatkan keterampilan menulis 
peserta didik.

Hasil penelitian ini adalah  kelas eksperimen • 
tampak jelas perbedaan yang sangat signifikan 
dari hasil belajar menulis dengan kelas kontrol.  
Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual 
(CTL) memiliki dampak positif  pada peserta 
didik prestas, dan pembelajaran kontekstual 
melalui strategi REACT mendukung peserta 
didik berpikir kritis. Jadi ini pendekatan 
dapat bermanfaat untuk meningkatkan 
berpikir kritis untuk menulis, dan ini juga 
bisa diimplementasikan dalam proses belajar 
mengajar.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Albrian Fiky 
Prakoso. Penerapan Ctl dengan Metode Problem 
Solving dalam Meningkatkan hasil Belajar Kajian 
Kebutuhan Manusia. Jurnal Pendidikan Ekonomi. 
vol 6. No.1. (2013). 27-48.22

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk • 
mengetahui aktivitas guru, aktivitas, hasil 

22  Albrian Fiky Prakoso. Penerapan Ctl dengan Metode Problem 
Solving dalam Meningkatkan hasil Belajar Kajian Kebutuhan Manusia. ( Jurnal 
Pendidikan Ekonomi). vol 6. No.1. (2013). 27-48
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belajar peserta didik, serta kendala oleh 
penerapan model Pengajaran dan Pembelajaran 
Kontekstual dengan metode Pemecahan 
Masalah.

Metode penelitian ini adalah peneltian tindakan • 
kelas dalam arti penelitian tindakan kelas 
merupakan suatau bentuk penelitian dengan 
melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan 
pembelajaran dikelas. 

Persamaan penelitian ini menunjukkan • 
bahwa, penelitian menggunakan pendektan 
CTL dengan melihat sejauh mana dampak 
positif  dalam meningkatkan hasil belajar guna 
memenuhi kebutuhan pebelajar. 

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini • 
melihat hasil belajarnya dari ranah kognitif  dan 
afektif. Beda halnya dengan peneliti lakukan 
yaitu melihat hasil belajarnya dari aspek 
kognitifnya saja. 

Kekuatan penelitian ini sama-sama melihat • 
penerapan model pembelajaran CTL untuk 
meningkatkan hasil belajar.

Hasil penelitian ini menunjukkan dengan • 
menerapkan model Contextual Teaching and 
Learning dengan metode Problem Solving 
dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas 
peserta didik, dan hasil belajar peserta didik.
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12. Penelitian yang dilakukan oleh Selvia Anggraeni. 
Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan 
Pendekatan Mengajar Kontekstual dan Belajar 
Berbantuan Modul interaktif. (http://journal.unnes.
ac.id/sju/index.php/cemined) Vol 3. no 2 (2014). 
141-146.23

Tujuan dari penelitian ini adalah  • untuk 
mengembangkan perangkat pembelajaran yang 
layak, valid dan efektif  pada materi Larutan 
Asam-Basa dengan pendekatan CTL berbantuan 
Modul Interaktif.

Metode penelitian adalah • metode Research and 
Development (Penelitian dan Pengembangan) 
yaitu pengembangan perangkat pembelajaran 
dengan pendekatan CTL berbantuan Modul 
Interaktifpada materi Larutan Asam-Basa.

Persamaan penelitian ini menunjukkan sama-• 
sama mengembangakan perangkat dengan 
pendekatan CTL.

Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan • 
model pengembangan 4-D (four D model) 
dari pengembangan Thiagaradjan, Semmel& 
Semmel. Sedangkan Peneliti sendiri 
menggunakan model pengembangan Borg and 
Gall.

23  Selvia Anggraeni. Pengemabngan Perangkat Pembelajaran dengan 
Pendekatan Mengajar Kontekstual dan Belajar Berbantuan Modul interaktif.  
(http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/cemined) Vol 3. no 2 (2014). 
141-146.



208     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

Kekuatan penelitian ini adalah menghasilkan • 
sebuah perangkat baru berupa modul 
pembelajaran aktif  dengan pendekatan CTL 
dengan model 4-D (four D model).

Hasil penelitian ini menunjukkan • Pengembangan 
perangkat pembelajaran dalam penelitian 
ini mengacu pada model 4-D (four D model) 
dari pengembangan Thiagaradjan, Semmel& 
Semmel. Model 4-D (four D model) terdiri 
dari empat tahap kegiatan yaitu pendefinisian 
(define), perancangan (design), pengembangan 
(develop), dan penyebaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 
diatas, penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah 
dilakukan tersebut namun  terdapat pula perbedaan 
yaitu hanya mengembangkan perangkat pembelajaran 
satu saja atau lebih yang komprehensif  dan kontekstual 
untuk meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu, 
penelitian ini mengembangkan perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual yang 
sesuai dengan standar KKNI untuk meningkatkan hasil 
belajara bahasa Inggris 1 untuk mahasiswa.

B. Kerangka Pikir
Salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam berbahasa Inggris adalah 
memperkenalkan bahasa Inggris lebih dini, yaitu dimulai 
dari sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. 
Program ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan para 
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peserta didik, dan program ini bukan hanya diberikan di 
sekolah formal saja tetapi diberikan dibeberapa lembaga 
kursus bahasa Inggris. Dalam perkembangannya program 
ini menghadapi berbagai masalah baik dari sekolah, 
lembaga, universitas maupun dari pengajar. Masalah 
yang muncul salah satunya adalah tehnik pembelajaran 
yang 75 dipakai oleh pengajar tidak dapat meningkatkan 
motivasi mahasiswa yang awalnya rendah menjadi 
tinggi sehingga kemampuan berbicara bahawa Inggris 
mahasiswa cenderung rendah yang juga mengakibatkan 
prestasi belajar mahsiswa pun rendah.

Berdasarka itu semua peneliti mencoba untuk 
membuat sebuah perangkat baru dengan pendekatan 
kontekstual untuk dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran bahasa Inggris yang lebih produktif, kreatif  
dan inovatif. Salah satunya dapat dilakukan dengan 
memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merancang 
atau mengembangkan perangkat pembelajaran berupa 
silabus, RPS, bahan ajar, dan instrumen penilaian. dan 
afektif. Untuk menguasai mata pelajaran bahasa Inggris 1 
mahasiswa membutuhkan perangkat pembelajaran yang 
praktis digunakan dan dapat mendorong siswa berfikir 
aktif  dalam mengembangkan potensi dirinya.

Pada proses pembelajaran sangat diperlukan 
metode pembelajaran yang dapat membuat mahasiswa 
aktif  dalam mengkonstruksi pemahaman mereka 
melalui bahan bacaan seperti Buku ajar, disamping itu 
pula sangat dibutuhkan silabus, dan RPS yang baik dan 
sistematis agar hasil pembelajaran yang diinginkan dapat 
terwujud.
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Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut 
pengajar harus menggunakan perangkat pembelajaran 
dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta 
didik hal ini sejalan dengan teori Piaget jika ditinjau dari 
tingkat perkembangan kognitifnya, peserta didik ini 
telah berada pada tahap operasi formal (umur 11-18). 
Artinya siswa sudah mampu berfikir abstrak, logis, dan 
kemampuan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, untuk 
mengatasi permasalahan tersebut perlu dikembangkan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan 
kontekstual yang sesuai kebutuhan mahsiswa dan 
pengajar yang mengacu pada model pengembangan 
Borg and Gall.

Berdasarkan pemaparan diatas bahawa metode  
pembelajaran yang dipilih oleh peneliti adalah metode 
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang 
menghubungkan materi ajar dengan dunia nyata. 
Teknik tersebut peneliti pilih dengan memperhatikan 
karakteristik teknik pembelajaran, karakteristik 
mahasiswa dan motivasi mahasiswa. Sehingga teknik 
tersebut dirasa peneliti dapat meningkatkan kemampuan 
berbicara mahsiswa, baik bagi mahsiswa yang memiliki 
motivasi tinggi maupun mahsiswa yang memiliki 
motivasi rendah.

Kharakteristik mahasiswa disesuaikan dengan 
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual terbentuk 
dalam tahapan-tahapan peroses pembelajaran darai 
awal sampai akhir dan akan berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, 
setelah semua tahapan dilaksanakan maka perangkat 
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yang dikembangkan akan menjadi valid, praktis, dan 
efektif.  

Skema atau gambaran dari kerangka berfikir dalam 
penelitian ini tampak pada gambar 2.5 berikut.
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Bab 7 
PEMBAhASAN

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini berdasarkan model 
pengembangan Borg & Gall yang 
dimodifikasi sehingga menjadi tujuh hasil 

pengembangan sebagai berikut.
 

1. Hasil Penelitian Pendahuluan dan Mengumpulan Informasi awal 
2. Hasil Perencanaan 
3. Hasil Pengembangan Produk dan Validasi Ahli 
4. Uji Coba Lapangan Skala Kecil 
5.  Revisi Hasil Uji Coba Skala Kecil 
6. Hasil Uji Coba Skala Besar 
7. Revisi Akhir Penyempurnaan Produk Hasil Uji Coba  

Lapangan Lebih Luas 
 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada bagian 
ini mencakup hasil pengembangan perangkat MKU 
bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual untuk 
mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram yang 
meliputi  hasil analisis kebutuhan, hasil perencanaan dan 
pengembangan /penyusunan draft produk perangkat 
pembelajaran untuk mahasiswa UIN Mataram. Hasil 
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validitas perangkat pembelajaran MKU bahasa Inggris 
1 dengan pendekatan kontekstual, hasil keperaktisan 
perangkat pembelajaran MKU bahsa Inggris 1 dengan 
pendekatn kontekstual, dan hasil keefektifan perangkat 
pembelajaran MKU bahasa Inggris 1 dengan pendekatan 
kontekstual untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri 
Mataram.

1. Hasil	Penelitian	Pendahuluan	dan	Mengumpulan	
Informasi	awal
Pada tahap ini, dilakukan studi pendahuluan berupa 

observasi untuk mengumpulkan informasi awal. Hal ini 
dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi 
kebutuhan terhadap media pembelajaran berupa 
perangkat pembelajaan bagi mahasiswa. Pertama kali 
yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan 
mengeksplorasi kebutuhan pebelajar (need Analysis), 
yakni dengan menyebar angket kepada mahasiswa 
tentang materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan 
pebelajar dengan pendekatan kontekstual, melakukan 
wawancara terhadap dosen bahasa Inggris mengenai 
perangkat pembelajaran yang digunakan saat ini, dan 
menganalisa  buku ajar bahasa Inggris yang sedang 
digunakan. 

Selain itu, peneliti juga mewawancarai langsung 
dosen bahasa Inggris untuk mengetahui  perangkat yang 
digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris terutama 
perangkat berupa buku ajar dan konten materi yang 
sajikan dan tidak luput mewawancarai langsung tentang 
kebutuhan pebelajar dari 4 aspek keterampilan berbahasa 
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yang dibutuhkan serta metode yang digunakan selama 
ini. Bisa dilihat pada Lampiran.

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data 
tentang perkuliahan Bahasa Inggris 1 di Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Mahasiswa UIN Mataram. 
Yang dikumpulkan adalah data tentang kebutuhan dan 
keinginan mahasiswa sebagai calon pengguna perangkat 
perkuliahan. Hal itu dilakukan dengan angket. Disamping 
itu, dianalisis juga kelemahan perangkat yang sudah 
ada.

Peneliti mengidentifikasi perangkat pembelajaran 
Bahasa Inggris 1 yang digunakan dimulai dari 
menganalisis kebutuhan mahasiswa (need Analysis) dan 
melihat temuan-temuan perangkat pembelajaan yang 
lama yang dijadikan peneliti dalam pengembangan 
perangkat pembelajaran yang baru.  

2.	 Hasil	Analisis	Kebutuhan		
Analisis kebutuhan merupakan langkah pertama 

yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk 
mengumpulkan informasi tentang kompetensi-
kompetensi yang dibutuhkan oleh pebelajar dalam 
belajar bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah (MKU). Data 
dikumpulkan melalui angket yang diberikan kepada 24 
mahasiswa dalam satu kelas, pada semester II (genap 
2017- 2018), pada Program Study Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. 

Lebih khusus, data yang dikumpulkan dalam 
peroses ini meliputi kebutuhan mahasiswa, kelemahanya, 
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dan keinginanya yang dilihat dari aspek keterampilan 
berbahasa Inggris yang ingin lebih dikuasai dan yang 
sulit dikuasai mahasiswa.  pernah tidaknya keempat 
keterampilan berbahasa Inggris diajarkan, perlunya 
keempat keempat ketrampilan berbahasa Inggris 
diberikan, peran dosen yang lebih disukai dalam kegiatan 
pembelajaran, gaya belajar dan metode yang lebih 
disuaki, subketerampilan berbahasa Inggris yang ingin 
dimiliki mahasiswa, kegiatan belajar yang lebih disukai 
mahasiswa, dan bentuk evaluasi atau tes yang diinginkan 
oleh mahasiswa. 

Data diperoleh dari angket di distribusikan kepada 
mahasiswa UIN Mataram menghasilkan sejumlah 
temuan –temuan penting yang dapat memberikan 
arah dalam mendesain dan mengembangkan produk 
berupa perangkat pembelajaran bahasa Inggris 1 di 
UIN Mataram.  Hal tersebut tergambar dalam jawaban-
jawaban yang diberikan oleh mahasiswa dari semua 
alternative jawaban yang diberikan sebagai responden 
dalam penelitian ini. lebih rinci dari hasil temuan yang 
diperoleh dari analisis kebutuhan berdasarkan data yang 
diperoleh dari angket adalah sebagai berikut. 

a.	 Hasil	Analisis	Kebutuhan	(	necessities)

Peneliti mendeskripsikan kebutuhan (necessities) 
mahasiswa UIN mataram dalam tabel dibawah ini. 



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     217

Tabel	7.1	
Target need	(Kebutuhan	Mahasiswa/necessities)

No Pertanyaan Pilihan Responden Percentace 
%

1 Tujuan Anda 
belajar bahasa 
Inggris apa 
saja?

a.  Untuk bisa 
berkomunikasi dengan 
orang asing

b.  Supaya bisa 
melanjutkan study 
kejenjang yang lebih 
tinggi

c.  Untuk dunia kerja                                           
d.  Supaya bisa bersaing 

di level yang bertarap 
international 

e.  Supaya berhasil dalam 
kuliah

f.  Untuk berhasil dalam 
karier

g.  Untuk mendapatkan 
beasiswa

h. Untuk kebutuhan 
pribadi

e. Alasan lain … 

7

5

4

2

2

1

-

3

29,7 %

20, 83 %

16,67%

8,33 %

8,33%

4,17%

12,5%
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4 Menurut anda, 
dari keempat 
keterampilan 
berbahasa 
Inggris yang 
manakah 
paling Anda 
sukai?

a. Speaking 
b. Listening 
c. Reading 
d. Writing 
e. Semuanya

11

3

3

-

7

45,83%

12,50%

12,50%

-

29,17%

5 Kemampuan/
keahlian 
bahasa Inggris 
anda saat ini di 
tingkat/level 
mana?

a. Pemula ( Beginner)
b. Pra-intermediate (Pre- 

intermediate)
c.  Menegah 

(Intermediate)
d. Tingkat Atas 

intermediate ( Upper-
Intermediate)

e. Tingkat lanjutan ( 
Advanve)

20

-

4

-

-

83,33%

-

16,67%

-

-

6 Ttingkat 
keahlian 
bahasa Inggris 
yang anda 
butuhkan 
untuk 
menunjang 
keperluan dan 
kebutuhan 
study anda 
saat ini adalah:

a. Pemula ( beginner)
b. Pra-intermediate (Pre- 

intermediate)
c. Menegah 

(Intermediate)
d.  Tingkat Atas-

intermediate (Upper-
Intermediate)

e. Tingkat lanjutan 
(Advanve)

6

-

5

10

3

25,00%

-

20,83%

41,67%

12,50%
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7 Tingkat 
keahlian 
bahasa Inggris 
yang anda 
butuhkan 
penting untuk 
menunjang 
keperluan karir 
dan dunia kerja  
adalah

a. Pemula ( beginner)
b.  Pra-intermediate (Pre-

intermediate)
c. Menegah 

(Intermediate)
d.  Tingkat Atas 

intermediate (Upper-
Intermediate)

e. Tingkat lanjutan 
(Advanve)

1

1

5

13

5

4,17%

4,17%

20,83%

54,17%

20,83%

10 Menurut 
Anda bentuk 
pembelajaran  
yang seperti 
apa yang lebih 
menarik dan 
membantu 
anda dalam 
belajar bahasa 
Inggris 1?

a.  Contextual Teaching 
and Learning / 
Pembelajaran yang 
berbasis  Kontekstual, 
yang sesuai dengan 
lingkungan dan 
kehidupan nyata.

b. Problem Based 
learning /
Pembelajaran Berbasis 
Masalah

c. Task- Based Learning/ 
Pembelajaran Berbasis 
Tugas

d. Project –Based 
Learning / 
Pembelajaran Berbasis 
Proyek

21

1

2

-

87,50%

4,17%

8,33%

-

Berdasarkan tabel 7.1 peneliti membuat deskripsi 
secara rinci dibawah ini dari jawaban mahasiswa atas 
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beberapa pertanyaan (1, 4, 5, 6, 7, 10) yang disajikan 
secara berurutan.

Dari sejumlah pertanyaan yang pertama sampai 
pertanyaan yang ke sepuluh mahasiswa memberikan 
tanggapan yang variatif  sesuai dengan kebutuhan secara 
umum peneliti memberikan penbaran yang secara rinci 
bahawa semua mahasiswa UIN Mataram memberikan 
respon yang positif  setelah diberiakn sebaran angket 
berupa pertanyaan yang berisikan tetatang kebutuhan 
materi ajar yang dibutuhkan dalam keseharianya. 
Procentase kebutuhan dalam belajar bahasa Inggris 1 
oleh mahasiswa UIN Mataram menunjukkan procentase 
dari rentang 8, 33% sampai rentang yang tertinggi 87, 
50%. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan 
respon pembelajaran yang menarik adalah pembelajaran 
yang contextual. Alasanya karena dengan cara belajar 
secara real dan nyata langsung mengenal lebih dekat 
sesuai dengan situasi lingkungan pebelajar, dan lebih 
cepat di pahami. 

b.	 Hasil	Analisis	Kelemahan	(Lacks)

Dalam hal ini  Kelemahan Mahasiswa UIN Mataram 
dalam belajar bahasa Inggris 1. Peneliti memberikan 
deskripsi  kelemahan (lacks) mahasiswa UIN mataram 
dalam tabel dibawah ini. 



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     221

Tabel	4.	2	
Target	Need	(Kelemahan	Mahasiswa

/ The Students’ Lacks )

No Pertanyaan Pilihan Respondes Percentage 
%

2 Menurut 
anda,  aspek 
keterampilan 
berbahasa 
Inggris yang 
manakah 
paling sulit?

a. Speaking 
b. Listening 
c. Reading 
d. Writing 
e. Grammar 
f. Vocabulary
g.Pengucapanya/  

pronounciation
h. lainya ….

1

4

-

4

5

1

8

4,17%

17,39%

-

17,39%

21,74%

4,17%

33,33%

3 Apa yang 
membuat 
anda kesulitan 
dalam 
memahami 
materi bahasa 
Inggris 1?

a. Gramatikal
b. Kosa-kata
c. Rumus Tenses
d. Strategi belajar/ 

Metode
e. Media 

pembelajaran
F. lainya…. 

3

2

14

4

2

12,00%

8,00%

56,00%

16,00%

8,00%

Berdasarkan tabel di atas peneliti membuat deskripsi 
secara rinci dibawah ini dari beberapa pertanyaan (2, 3) 
yang disajikan secara berurutan.

Pertanyaan yang kedua: menurut anda aspek 
keterampilan berbahasa Inggris yang manakah paling 
sulit? Terhadap pertanyaan itu, 33, 33 % dari 24 mahasiswa 
memilih pengucapan/ pronounciation paling sulit 
dari keempat keterampilan berbahasa lainya. Alasanya 
karena ketika mengucapkanya kita sering salah dalam 
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pengucapannya dan juga keliru karna berbeda tulisan 
dan cara bacaanya. 

Pertanyaan yang ketiga: apa yang membuat anda 
kesulitan dalam memahami materi bahasa Inggris 
1? Terhadap pertanyaan itu, 56% dari 24, mahasiswa 
memilih tenses sangat rumit dan sulit dimengerti dalam 
pembelajaran bahasa Inggris. Alasanya karena didalamya 
tenses memiliki banyak rumus sehingga mereka sulit 
untuk menghafal dan mengingatnya. 

c.	 Hasil	Analisis	Keinginan	(	Wants)

Peneliti membuat deskripsi keinginan (Wants) 
mahasiswa UIN mataram dalam tabel dibawah ini. 

Tabel.	4.3	
Target	Need	(	Keinginan	Mahasiswa

/ The Students’ Wants)	

No Pertanyaan Pilihan Responden Percentace 
%

8 Dalam pelajaran 
bahasa Inggris, 
keterampilan 
berbahasa apakah 
yang sering anda 
gunakan? 

a. Speaking 
b. Listening 
c. Reading 
d. Writing
e. Semuanya

10

2

2

3

7

41,67%

8,33%

8,33%

12,50%

29,16%
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9 Setelah selesai 
pelajaran bahasa 

Inggris di kampus, 
anda harus bisa/

mampu.

a. Berkomunikasi 
bahasa Inggris 
dengan lancar

b. Berkomunikasi 
lisan dan tulisan

c.  Menggunkan 
struktur bahasa 
Inggris dengan 
benar

d.  menghapal dan 
menambah kosa 
kata

e. Lainya.. ..apa saja

3

10

3

8

12,50%

41,67%

12,50%

33,33%

12 Pembelajaran 
bahasa Inggris 
1 keterampilan 
Listening/

mendengarkan 
yang  diinginkan 

adalah:

a. Menggunakan 
teks dialog yang 
monolog 

b. Menggunakan 
dialog monolog 
dengan disertai 
gambar

c. Menggunakan 
dialog monolog 
yang kontekstual 
sesuai dengan 
kehidupan nyata

d. Bahan ajarya/
materiya yang real/
nyata, authentic 

e. Lainya…apa saja 
sebutkan..

2

11

10

1

8,33 %

45,83%

41,67%

4,17%
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15 Bentuk  aktifitas 
Pembelajaran 
bahasa Inggris 
1 keterampilan 
berbicara/
Speaking yang 
anda diinginkan 
adalah;

a. Menggunakan 
sebuah percakapan 
dalam dialog  dan 
monolog

b. Model monolog 
dan dialog dengan 
kosakata baru 
dan transkripsi 
pelapalan/ponetik

c. Menggunkan 
percakapan 
yang interaktif- 
komunikatif

d. Materi ajar yang 
sesuai dengan 
kontekstual, 
kehidupan sehari-
hari

3

1

3

17

12,00%

4,17%

12,00%

17,83%
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18 Aktifitas 
Pembelajaran 
bahasa Inggris 
1 tentang 
keterampialan 
Reading/
membaca yang 
anda diinginkan 
adalah

a. materi ajarya yang 
authentic ( misal, 
yang di ambil dari 
Koran, majalah, 
dan referensi lain 
yang mendukung. 
Dan alain-lain)

b. Teks yang terkait 
dengan konteks 
program belajar 
mahasiswa (yang 
kontekstual)

c. Teks bacaan yang 
memeiliki kosa 
kata yang baru

d. Teks yang 
diikutsertakan 
dengan gambar

e. Lainya….

2

8

4

10

8,33%

33,33%

16,00

41,67%
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21 Aktifitas 
pembelajaran 
bahasa Inggris 
1 tentang 
keterampilan 
Writing/menulis 
yang  anda 
diinginkan adalah:

a. Teks-teks writing 
yang sesuai 
dengan kebutuhan 
pebelajar

b. Dafatar kosa 
kata baru yang 
berhubungan 
dengan teks-teks 
yang akan ditulis

c. Teks-teks yang akan 
ditulis disertakan 
gambar

d. Teks-teks yang 
akan ditulis 
memiliki aturan 
penulisan yang 
disesuaikan 
dengan 
grammatikal 
bahasa

e. Lainya….

12

1

7

4

50%

4,17%

21,16%

16,00%

24 Pembelajaran 
bahasa Inngris 
1 tentang 
Vocabulary/
kosa-kata seperti 
apa yang  lebih 
membantu anda 
dalam belajar 
bahasa Inggris 1?

a. Setiap kosa kata 
yang relevan 
dengan lingkungan 
pebelajar

b. kosa-kata yang  
relevan dengan 
situasi kontekstual

c. kosa kata harus 
mengacu kepada 
materi ajar yang 
dipelajari

d. kosa- kata yang 
sesuai kebutuhan 
sehari-hari

e. Lainya….

17

4

3

70,83%

16,00%

12,00%
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27 Aktifitas 
pembelajaran 
bahasa Inggris 

1 tentang 
Grammar / tata 

bahasa seperti 
apa yang anda 

Inginkan?

a. Setiap kalimat 
tersususn dengan 
terstruktur

b. Tata bahasa yang 
dipelajari Relevan 
dengan materi ajar

c. Setiap gramatikal 
yang dipelajari 
disesuaikan 
dengan 
pembelajaran yang 
kontekstual

d. Semua komponen-
komponen 
gramatikal yang 
dipelajari dan 
tertera dalam 
buku ajar harus 
diperaktikkan 
dengan lancar

e. Lainya..

14

2

6

2

58,33%

8,33%

25,00%

8,33%

Berdasarkan tabel 7.3 peneliti membuat deskripsi 
secara rinci dibawah ini dari beberapa pertanyaan (8, 9, 
12, 15, 18, 21, 24, 27 ) yang disajikan secara berurutan.

Dari sekian pertanyaan yang ditampilkan 
peneliti, dalam pelajaran bahasa Inggris 1 dari keempat 
keterampilan berbahasa yang ditampakkan, mahasiswa 
merespon dengan berbagai alsan yang sangat bervariasi 
terutama peneliti memberikan wahana baru dalam 
melihat kebutuhan dan keinginan mahasiswa dalam 
mempelajari bahasa Inggris sangat antusias sekali terlihat 
jelas dari jawaban mahasiswa dari setiap pertanyaan 
yang diajaukan dalam angket, dari sekian pertanyaan 
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peneliti memberikan gambaran bahawa respon terendah 
mahasiswa berada pada procentase 8,33% samapai dengan 
respon tertinggi mahasiswa diantara 50,0%, dengan 
satu alasan mahasiswa memberikan tanggapan karena 
materi  ajar dari setiap komponen topik yang disajikan 
tidak terlepas dari empat komponen skil berbahasa yang 
disesuaikan dengan kebutuahn mahasiswa dan sesuai 
dengan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan 
nyata dan dipadukan dengan grammar dan kosa kata 
sebagai pendukung dalam memahami teks bacaan itu 
dapat memudahkan kita dalam memahami konteksy.  

b.	 Deskripsi	Hasil	 Analisis	 Kebutuhan	Mahasiswa	
UIN	Mataram	(Learning needs)

Berikut ini, akan disajikan jawaban mahasiswa 
yang berkenaan dengan pertanyaan –pertanyaan yang 
berhubungan dengan kebutuhan mereka belajar bahasa 
Inggris kebutuhan  itu meliputi input, procedur, setting, 
peran pebelajar, dan peran dosen. 

1.	 (	Input )
Dalam hal ini, input yang dimaksud adalah materi 

ajar yang diharapkan Mahasiswa UIN Mataram dalam 
belajar bahasa Inggris 1. Peneliti membuat deskripsi  
dalam bentuk tabel hasil materi ajar bahasa Inggris 
1 berpendekatan kontekstual yang diinginkan oleh 
mahasiswa sesuai dengan kebutuhanya.
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Tabel.	7.4	

Learning  need	Input	materi	ajar		(	Material input)	

No Pertanyaan Pilihan Responden Percentace 
%

11 Di masa yang 
akan datang, 
anda akan 
menggunkan 
bahasa Inggris 
sebagai.

a.  Alat komunikasi 
tertulis dan lisan 
baik dalam konteks 
formal maupun 
informal.

b. Alat komunikasi 
dalam dunia kerja, 
bisnis, dan kolega/
teman sejawat.

c. Alat untuk membaca 
pesan teks secara 
tektual dan 
kontekstual.

d. Alat komunikasi  
dalam akademisi.

e. Lainya… apa saja

11

9

-

3

1

45,83%

37,00%

-

12,00%

4,17%

13 Panjang / jumlah 
kosa-kata 
dalam dialog   
listening yang 
anda butuhkan 
diantaraya!

100 -  150 kata
150 -  200 kata
200 -  250 kata

> 250 kata
Lainya…

16
2
1
3

66,67%
8,33%
4,17%

12,00%
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14 Topik-topik 
tentang 
keterampilan 
listening yang 
Anda inginkan 
adalah

a. Meeting New 
Students 

b. My Family
c. My First Class
d. Life Style 
e. Holiday New Year’s 
f. World Tourist 

Destination
g. College Life
h. Health and Fitness 
i.  Religion and Politics
j.  DVD Movie Rental 
k. Feeling Happy and 

Sad
l.  I Go To College
m. ICT and Technology
n.  Crime/ Criminology
o. lainya…

1

4
2
3
3
6

-
-
-
2
1

-
1
-
1

4,17%

16,00%
8,33%
12,00%
12,00%
25,00%

-
-
-
8,00%
4,17%

-
4,17%
-
4,17%

16 Menurut Anda, 
Panjang / jumlah 
kosa-kata 
dalam dialog 
Speaking yang 
anda butuhkan 
diantaraya:

100 -  150 kata

150 -  200 kata

200 - 250 kata

> 250 kata

Lainya…

15

1

1

5

3

62,00%

4,17%

4,17%

20,50%

12,50%
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17 Topik-topik 
tentang 
keterampilan 
Speaking/
berbicara yang 
Anda inginkan 
adalah:

a. Greeting and 
Farewell, 
Introduction, leave 
taking

b. Telling about Family 
c. Asking for and Giving 

Information 
d. Asking for and 

Giving Opinion
e.  Expression of 

Happiness, Wishes 
and Hope

f. Asking About and 
Giving Direction

g. Making and 
Responding to 
Request

h. Talking About  Like 
and Dislike

i.  Expressing a Denial 
Fact

j. Talking About 
Favorite Things

k.  Expressing 
Sympathy and 
Giving Attention

l. Expressing 
Capability/ Inability 

m. Talking About Cause 
and Effect

n. Expressing Believe 
and Disbelieve

o. Lainya…

2

8
6

1

4

-

-

1

-

1

1

-

-

-

8,33%

33,33%
25,00%

4,17%

16,00%

-

-

4,17%

4,17%

4,17%
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19 Menurut anda, 
Panjang / jumlah 
kosa-kata dalam 
teks Reading/
membaca yang 
anda butuhkan 
diantaraya:

a. 100 -  150 kata
b. 150 -  200 kata
c. 200 - 250 kata
d. > 250 kata
e. Lainya

16
2
1
5

66,67%
8,33%
4,17%

20,83%

20 Topik-topik 
tentang 
keterampilan  
Reading/
membaca yang 
anda Inginkan 
adalah:

a. English Languange
b. My Family And 

Relative
c. Describing English 

Lesson
d. Modern Life
e. Holiday’s ( Eid Al- 

Fitri, Eid Al- Adha)
f. English for Tourism 

and Travel
g. At the Library
h. Health Tips
i. The coming of Islam 

in Indonesia
j. Indonesian Movie
k. My Day
l.  English As An 

International 
Languange

m. The Internet and 
ICT (Information 
Communication and 
Technology)

n. Crime and 
Criminology

o. lainya…

5
-

-

3
3

7

-
-
-

1
5
-

-

-

20,83%
-

-

12,50%
12,50%

21,16%

-
-
-

4,17%
20,83%

-

-

-
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22 Menurut Anda, 
Panjang / jumlah 
kosa-kata dalam 
teks Writing/
Menulis yang 
anda butuhkan 
diantaraya:

a.100 -  150 kata
b. 150 -  200 kata
c. 200 - 250 kata
d. > 250 kata
e. Lainya

18
1
1
3

1

75%
4,17%
4,17%

12,50%
4,17%

23 Topik-topik 
tentang 
keterampilan 
Writitng/
menulis yang 
anda diinginkan  
adalah:

a. Daily Life at Campus
b. My Relative
c. The Major English
d.  That Life
e. Let’s Celebrate
f. Local Food Halal NTB 

Destinations
g.  Studying English
h. Benefit of Fasting 
i.  Islam and Democracy
j.  My Favorite Film
k. How to Describing 

Sympathy and Sad
l. English First
m.  The Advantages ICT 

In English Learning
n. Describing Crime and 

Criminology
o. lainya….

7
2
-
1
-
2

2
-
-
8
1

-
-

-

21,16%
8,33%

-
4,17%

-
8,33%

8,33%
-
-

33,33%
4,17%

-

25 Menurut Anda, 
berapa jumlah 
Kosa-kata 
yang harus 
di butuhkan 
mahasiswa

Maksimal  50-70
Minimal    20-30
Rata-rata   10-15

Lainya….

4
12
6
2

16,00%
50%

25,00%
8,33%



234     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

26 Topik- topik yang 
terkait tentang 
pembelajaran 
Vocabulary/kosa 
kata yang Anda 
inginkan adalah:

a. Daily Life At Campus
b. Family and Relative
c.  English Lesson
d. Life Style
e. Holidays
f. English for Tourism
g. College Life
h. Health Care
i. Coming Of Islam
j. My Day and 

Sympathy 
k. English as an 

International 
Language

l. ICT
m. Social Environment
n. Lainya…

3
1
1
7
5
1
-
1
-
3
-

-

1

12,00%
4,17%
4,17%

21,16%
20,83%
4,17%

4,17%

12,00%
-

-
4,17%

28 Aktifitas 
pembelajaran 
bahasa Inggris 1 
tentang Grammar 
/ tata bahasa 
seperti apa yang 
anda Inginkan?

a. Past Tense 
b. Simple Present Tense 

( verb-form)
c. Present Continuous 

Tense 
d. Future Tense
e. Adverbial Clause
f. Adverb Of Place
g. Simple Present  

Tense,  Adverbs of 
Degree

h. Gerund, Infinitives + 
Verb Ing

i. Past Participle
j. Adverb of Time
k. Adverb Clause of 

Condition
l. Modal and  Infinitives
m. Past Simple , Past 

continuous, Past 
perfect

n. Adjective clause
o. lainya…

1
4

1

-
-
-
1

1

-
-
-
2

11

-

4,17%
16,00%

4,17%

-
-
-

4,17%

4,17%

-
-
-

8,33%

45,83%
-
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Berdasarkan tabel 4.4 peneliti memberikan deskripsi 
input materi ajar yang diinginkan mahasiswa secara rinci 
dibawah ini sesuai dengan nomer pertanyaan (11, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28).

Pertanyaan 11-28 peneliti mendeskripsikan input 
materi ajar yang diinginkan mahasiswa, sesuai penjabaran 
yang ada dalam tabel mahasiswa memberikan respond an 
tanggapan yang beragam sesuia kebutuhan pebelajar dan 
apa yang dipelajari. Dari sekian pertanyaan mahasiswa 
memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan 
itu dari procentase 4, 17% sampai dengan procentase 
yang lebih tinggi 75,0% sesuai kebutuhan mahasiswa 
itu sendiri. Dengan sebagain alasan bahwa Mahasiswa 
merespon bahasa Inggris 1 dijadikan sebagai alat 
komunikasi lisan dan tulisan baik dalam konteks formal 
maupun informal.Karena memang hal-hal tersebut yang 
menjadi perioritas kehidupan zaman sekarang. Jadi 
materi ajar yang dijadikan prioritas pembelajaran yang 
menarik harus disesuaikan dengan faktor kontekstual 
sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan 
langsung melibatkan lingkungan sekitar sebagai objek 
dalam pembelajaran.

2.	 (Prosedur)
Dalam hal ini, prosedur yang dimaksud adalah 

proses pembelajaran yang diharapkan Mahasiswa 
UIN Mataram dalam belajar bahasa Inggris 1. Peneliti 
membuat deskripsi  dalam bentuk tabel hasil prosedur 
dalam pembelajaran  bahasa Inggris 1 berpendekatan 
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kontekstual yang diinginkan oleh mahasiswa sesuai 
dengan kebutuhanya.

Tabel. 7.5 
Learning  Prosedur 

No Pertanyaan Pilihan Responden 
Percentace 

%
29 Bentuk aktifitas/ 

gaya belajar  yang 
seperti apa yang 
lebih membantu 
anda   dalam 
pembelajaran  
keterampilan 
listening / 
mendengarkan  
bahasa Inggris 1?

a. Mengidentifikasi 
informasi penting 
dalam dialog  
monolog yang 
didengarkan.

b. Mengidentifikasi 
ungkapan-
ungkapan yang 
berkaitan dengan 
dialog monolog.

c. Mahasiswa mampu 
menggambarkanya 
dalam komunikasi 
lisan dalam bahasa 
Inggris dengan 
tepat.

d. Menjawab 
pertanyaan yang 
ada dalam dialog 
monolog dengan 
bahasa lisan 
maupun tulisan .

e. Laianya….

2

4

8

9

8,33%

16,00%

33,33%

37,6%



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     237

30 Bentuk aktifitas/ 
gaya belajar  yang 
seperti apa yang 
lebih membantu 
anda   dalam 
pembelajaran  
keterampilan 
Speaking / 
berbicara bahasa 
Inggris 1?

a. Komunikasi aktif-
interaktif di depan 
kelas

b. Praktik, 
komunikatif 
dua arah secara 
berpasangan

c. Bermain peran
d. Komunikasi 

interaktif dengan  
membuat Small 
Group Discussion

e. Debat  
f. Lainya…

4

12

4
-

3

16,00%

50%

16,00%
-

12,00%
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31 Bentuk aktifitas/ 
gaya belajar  yang 
seperti apa yang 
lebih membantu 
anda   dalam 
pembelajaran  
keterampilan 
Reading/ 
membaca  bahasa 
Inggris 1?

a. Membaca 
sebuah teks 
bacaan dengan 
keras dengan 
pengucapan dan 
intonasi yang 
benar

b. Mendiskusikan dan 
mebahas isi teks 
bacaan dengan 
kelompok masing-
masing

c. Menjawab tentang 
isi pertanyaan dari 
teks bacaan.

d. Memahami isi 
teks bacaan dan 
menterjemahkan 
ke dalam bahasa 
Indonesia yang 
benar

e. Menebak kosa kata 
dan mencari kosa 
kata baru dalam 
konteksnya.

Lainya…

6

7

2

7

1

25,00%

21,16

8,33

21,16%

4,17%
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32 Bentuk aktifitas/ 
gaya belajar  yang 
seperti apa yang 
lebih membantu 
anda   dalam 
pembelajaran  
keterampilan 
Writing / menulis  
bahasa Inggris 1?

a. Menyusun kalimat 
yang acak menjadi 
kalimat yang 
berurutan

b. Mengidentifikasi 
dan mengoreksi 
setiap struktur teks 
yang masih salah

c. Mendeskripsikan 
gambar dalam 
sebuah paragraph 

d. Membuat 
paragarafh sesuai 
dengan aturan tata 
bahasa yang benar

e. Lainya…

11

1

8

4

45,83%

4,17%

33,33%

16,00%

33 Bentuk aktifitas 
dalam peroses 
pembelajaran  
Vocabulary/
kosa kata yang 
Anda inginkan 
adalah:

a. Mencocokkan 
kosa kata sesuai 
dengan arti bahasa 
Indonesia yang 
benar

b. Mencari kosa 
kata dan 
mencocokkkanya 
sesuai dengan 
gambar

c. Mendeskripsikan 
gambar dalam 
sebuah paragraph 
pendek dengan 
kata-kata sendiri

d. Menemukan kosa 
kata baru sesuai 
degan materi yang 
diajarkan 

e. Lainya….

9

5

6

4

37,6%

20,83%

25,00%

16,00%
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34 Bentuk  aktifitas  
seperti apa 
dalam proses 
pembelajaran  
Grammar / tata 
bahasa yang anda 
inginkan ?

a. Mengidentifikasi 
kaliamt yang salah 
dalam teks bacaan

b. Mengungkapkan 
kaliamt dengan 
tata bahasa yang 
baik dan benar

c. Memperbaiki 
struktur kalimat 
yang salah dengan 
tata bahasa yang 
benar

d. Menulis kalimat 
dan paragraph 
berdasarkan 
struktur yang benar 
sesuai dengan 
aturan gramatikal 
tata bahasa.

e. Lainya…

4

7

6

7

16,00%

21,16%

25,00%

21,16%

35 Bentuk  aktifitas 
seperti apa 
dalam proses 
pembelajaran 
Pronounciation/
pengucapan yang 
Anda inginkan ?

a. Mengulang –ulang 
kosa kata yang di 
praktikkan oleh 
dosen

b. Setiap kata yang di 
sajikan di ucapkan 
berdasarkan 
fonetiknya.

c. Berdiskusi sambil 
mengulang-ulang 
setiap kata yang di 
lapalkan bersama 
kelompok masing-
masing.

d. Lainya..

16

-

8

-

66,67%

-

33,33%

-
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Berdasarkan tabel 7.5 peneliti membuat deskripsi 
prosedur proses pembelajaran yang diinginkan 
mahasiswa secara rinci dibawah ini sesuai dengan 
nomer pertanyaan (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ).

Pertanyaan keduapuluh Sembilan: bentuk aktifitas/
gaya belajar yang seperti apa yang lebih membantu 
mahasiswa itu sendiri, dari 24 mahasiswa memberikan 
respon dalam pembelajaran listening, speaking, reading, 
writing. Dalam keterampilan mendengarkan gaya belajar 
yang diinginkan mahasiswa adalah adanya teks dalam 
dialog monolog yang diperdengarkan dengan bahasa lisan 
maupun tulisan. Alasanya karena jika menggambarkan 
teks dengan bahasa lisan dan tulisan akan membantu saya 
untuk menjawab dengan lebih mudah. Mendapatkan 
respon prosentase dari mahasiswa 8,33%-37,33%. 
Gaya belajar yang diinginkan dalam keterampilan 
berkomunikasi 50%  dari 24 mahasiswa meberikan 
respon pembelajaran yang menekankan pada praktik, 
komunikatif  dua arah secara berpasangan. Alasanya 
karena dengan berpasangan saya lebih leluasa untuk 
bertanya dan berbicara dengan pasangan tersebut. 

Aktifitas atau gaya belajar  yang lebih membantu 
mahasiswa dalam pembelajaran keterampilan reading 
bahasa Inggris 1? Terhadap pertanyaan itu, 25, 00% 
dari 24 memberikan merespon mendiskusikan dan 
membahas isi teks bacaan dengan kelompok masing-
masing itu lebih diinginkan. Alasanya dengan cara 
mendiskusikan kepada kelompok akan mempermudah 
dan mempercepat memaknai bacaan tersebut. Mahasiswa 
memberikan respon berbeda bahwa memahami isi teks 
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bacaan dan menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
yang benar. Alasanya karena jika sudah paham tentang 
makna katanya maka mudah juga untuk memahami 
isi teks keseluruhanya. bentuk aktifitas atau gaya 
belajar yang seperti yang lebih membantu anda dalam 
pembelajaran keterampilan Writing bahasa Inggris 1? 
Terhadap pertanyaan itu, 45, 83% dari 24 mahasiswa 
memberikan respon dalam keterampilan writing yang 
dibutuhkan meyusun kalimat yang acak menjadi kalimat 
yang berurutan. Alasanya karena dengan kalimat yang 
acak membantu kita untuk menemukan makna dari 
kosa kata yang terpisah sehingga itu bisa memudahkan 
kita meyusun dan memahami. 

bentuk aktifitas dalam proses pembelajaran 
Vocabulary yang anda Inginkan? Dari sekian pertayaan 
yang dicantumkan peneliti ini sebagai contoh bahawa 
respon mahasiswa, 37, 6% dari 24 mahasiswa memberikan 
respon mencocokkan kosa kata sesuai dengan arti bahasa 
Indonesia yang benar. Alasanya karena untuk cepat 
dipahami.  Keterampilan yang terakhir pembelajaran 
grammar yang diinginkan mahasiswa. Terhadap 
pertanyaan itu, 21, 16% dari 24 mahasiswa sebagian besar 
mahasiswa memberikan respon mengungkapkan kalimat 
dengan tata bahasa yang baik dan benar dan menulis 
paragraph berdasarkan struktur yang benar sesuai dengan 
aturan gramatikal tata bahasa. Alasanya karena akan lebih 
terbiasa dan bisa memahami bagaimana pengungkapan 
kalimat dalam bahasa Inggris yang sebenarnya. 

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa prosedur 
materi ajar dri segi gaya, metode dan strategi belajar 
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dalam belajar bahasa Inggris 1. Mahasiswa memberikan 
tanggapan yang sangat bervariasi sesuai kebuthan dan 
pendekatan pembelajaran yang digunakan peneliti dalam 
mengembangkan materi ajar.

3.	(Setting)
Dalam hal ini, setting yang dimaksud adalah sistem 

pengelolaan kelas dalam peroses pembelajaran yang 
diharapkan Mahasiswa UIN Mataram dalam belajar 
bahasa Inggris 1. Peneliti membuat deskripsi dalam 
bentuk tabel sistem pengelolaan kelas pembelajaran 
bahasa Inggris 1 berpendekatan kontekstual yang 
diinginkan oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhanya.

Tabel. 7.6  
Sistem Managerial Kelas/ Setting

No Pertanyaan Pilihan Responden Percentace 
%

36 Bentuk  metode 
/gaya belajar 
yang seperti 
apa dalam 
pengelolan kelas 
selama proses 
pembelajaran 
yang anda 
Inginkan

a. CTL (Contextual 
Teaching and 
Learning) 
pembelajaran yang 
di sesuaiakan dengan  
lingkungan nyata 
mahasiswa

b.  Interactive learning  
(belajar aktif-
interaktif)

c. Tanya jawab
d. Belajar out door

12

3

2
1

50%

12,50%

4,17%
25,00%
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Berdasarkan tabel 7.6 peneliti membuat deskripsi 
bentuk managerial/pengelolaan kelas dalam proses 
pembelajaran yang diinginkan mahasiswa secara rinci 
dibawah ini sesuai dengan nomer pertanyaan (36).

Pertanyaan yang ketigapuluh enam: Bentuk metode 
atau gaya belajar yang seperti apa dalam pengelolaan kelas 
selama proses pembelajaran yang Inginkan mahasiswa? 
Terhadap pertanyaan itu, 50% dari 24 mahasiswa 
memberikan respon bentuk metode pembelajaran yang 
CTL (Contextual) pembelajaran yang disesuaikan dengan 
lingkungan nyata mahasiswa. Alasanya karena dengan 
cara belajar seperti ini kita sebagai mahasiswa akan 
belajar dengan senang dan tidak cepat bosan dengan 
materi yang disampaikan dosen. 

4.	 Peran	Mahasiswa	(	Learner’ Role	)
Hasil dari pertanyaan tentang peran mahasiswa 

dalam pembelajaran bahasa Inggris 1 disajikan dalam 
Tabel dibawah ini. 
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Tabel 7.7. 
Peran Mahasiswa

No Pertanyaan Pilihan Responden Percentace 
%

37 Dalam proses 
pembelajaran 
bahasa Inggris 
1, Anda lebih 
suka

a. Praktik langsung sesuai 
dengan materi

b. Mendengarkan  
penjelasan dosen

c. Belajar aktif dengan 
berdiskusi kelompok

d. Bermain game setiap 
topic-topik dalam 
pertemaun

e. Memecahkan masalah 
dengan bertanya, 
Tanya jawab dalam 
setiap kelompok

f. Lainya..

9

-

5

10

-

37,6%

-

20,85%

41,67%

-

Berdasarkan tabel 7.7 peneliti membuat deskripsi 
peran mahasiswa dalam kelas dalam proses pembelajaran 
yang diinginkan mahasiswa secara rinci dibawah ini 
sesuai dengan nomer pertanyaan (37).

Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris 1, 
mahasiswa memberikan tangggapan, 41, 67% dari 24 
mahasiswa memberikan respon dalam memberikan 
materi dosen hendaknya disertakan dalam setiap materi 
ada gamenya. Alasanya karena dengan adanya game, 
tidak akan adanya kejenuhan didalam kelas dan akan 
selalu ceria. 
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5.	 Peran	Dosen		(Lecturer Role)
Nunan, menyatakan bahwa peran seorang dosen 

atau pengajar bagian dari bagaimana membawa perose 
pembelajaran itu semakin baik dan mudah untuk 
dimengerti oleh mahasiswa baik secara personal maupun 
interpersonal.1 Peran dosen di sajikan dalam Tabel 
dibawah ini.

1  Nunan, D. 2004. task-Based language teaching. Cambridge: 
Cambridge University Press
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Tabel 4.8. 
Peran Dosen

No Pertanyaan Pilihan Responden Percentace 
%

38 Menurut Anda, 
menyampaikan 
materi dalam 
peroses 
pembelajaran 
bahasa 
Inggris 1 yang 
berpendekatan 
CTL, Anda 
menginginkan  
Dosen ….

a. Menyajikan topik-topik 
yang menarik

b. Mengaitkan materi ajar 
dengan kehidupan nyata

c. Mengintegrasikan materi 
yang dikelas dengan 
lingkungan sekitarnya.

d. Memberikan contoh 
sesuai materi yang 
dipelajari dan 
menyelesaiakan masing-
masing tugas dengan 
berkelompok dan penuh 
tangung jawab

e. Memberikan masukan 
dan komentar setiap 
karya atau hasil diskusi 
dari masing-masing  
kelompok.

f. Mengawasi penuh 
dan selalau merspon 
setiap masukan dan 
pertanyaan dalam 
peroses pembelajaran.

g. Bahasa yang diajarkan 
dalam konteks 
kehidupan nyata, 
bahasanya disesuaikan 
dengan lingkungan 
sosial.

h. Lainya…

20

6

-

1

-

-

2

83,33%

25,00%

4,17%

-

-

8,33%

Adaptasi dari Lungi, H.2  2018

2  Lungi, H. 2018. developing english teaching Materials for the tenth 
grade Students of  hotel Accomodation Study Program of  SMK negeri riung-ngada 
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Dalam menyampaikan materi dalam proses 
pembelajaran bahasa Inggris 1 yang berpendekatan CTL, 
peran Dosenya harusnya seperti apa yang diinginkan 
mahasiswa. 83, 33% dari 24 mahasiswa memberikan respon 
mereka menginkan doseny di setiap kali menyajikan 
materi hendaknya materi yang disajikan diantara topik-
topikya harus menarik. Alasanya karena dengan adanya 
topik-topik yang menarik disuguhkan itu membuat 
antusias belajar bahasa Inggris kita semakin tertarik. 
25, 00%, mahasiswa memberikan respon mengaitkan 
materi ajar dengan kehidupan nyata. Alasanya karena 
itu membuat belajar lebih enjoy dan tidak tegang karena 
setiap materi dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa 
itu sendiri.  Dari hasil semua pertanyaan dan jumlah 
responden lebih rinci dipaparkan dalam bentuk tabel 
yang dicantumkan pada lampiran. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan mahasiswa, 
untuk memperkuat hasil penelitian pengembangan ini, 
peneliti juga melihat hasil kebutuhan mahasiswa (need 
Analysis) dan penelitia melihat temuan –temuan berupa 
perangkat lama dari data pengumpulan informasi awal.

Temuan dari Perangkat Pembelajaran Lama 
disajikan dalam tabel  7. 9 dibawah ini. 

–NTT.
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No Perangkat Deskripsi Masalah 
1 Silabus √ Tidak mengacu 

pada prosedur 
standar KKNI.

√ Masih menggunakan standar KTSP
√ Deskripsi Mata Kuliah tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 
√ Standar, kompetensi/Kompetensi 

dasar dan,
√ Bahan kajian tidak kontekstual dan 

tidak relevan.
√ Indikator dalam belajar tidak tampak 

dan tidak ditonjolkan.

2 RPS √ Tidak 
menggunakan 
prosedur 
standar KKNI. 

√ Capaian pembelajaran belum 
lengkap hanya melihat unsur, sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan saja.

3

4

Buku Ajar 

Penialian/
asesmen 

√ Tidak 
kontekstual 

Bervariatif 

√ Tidak memiliki 
penilian dari 
empat aspek 
keterampilan 
berbahasa 
secara spesifik.

√ Masih rancuh dari conten 
pembahasaan

√ Tidak sesuai kebutuhan pebelajar.
√ Tidak kontekstual dari topic setiap 

pembahasaan.
√ Menekankan pada 2 skill kemampuan 

berbahasa saja reading, dan 
gramatikal.

√ Bukunya  bervariatif 
√ Tidak terintegrasi dengan lingkungan 

belajar. 
√ Masih tidak tertata rapi dalam 

penialan dari segi keempat 
keterampilan berbahasa
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1.	 Temuan	Perangkat	Silabus	Lama
Perangkat silabus lama yang dikembangkan masih 

mengunakan KTSP, tidak mengacu pada KKNI. Sebagai 
mana yang dikembangkan peneliti bahawa silabus yang 
dikembangkan mengacu pada Peraturan Pemerintah 
nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangak Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI). Sampul logo yang digunakan 
masih mengunakan logo lembaga yang lama bersatus 
IAIN Mataram karena belum beralih setatus menjadi 
UIN Mataram. Berikut Gambar 4.1. 

KEMENTERIAN	AGAMA
INSTITUT		AGAMA	ISLAM	NEGERI	

MATARAM
Jl. Pendidikan No.35 Mataram 

Telp : (0370)621298. Fax : (0370)621298 
uinmataram.ac.id. Kodepos : 83125.
Fakultas	Dakwah	dan	Komunikasi

SILABUS		BAHASA	INGGRIS	1

I.	Identitas	Mata	Kuliah
Nama Institusi          : Institut Agama Islam Negeri  
                                                  Mataram
Nama Mata Kuliah         : Bahasa Inggris 1
Kode Mata Kuliah         : INS /DAK /2143/2284
Bobot SKS           : 2 
Semester          : 2
Mata Kuliah Prasyarat         : MKU
Alokasi waktu                        : 2X45 Menit
Dosen Pengampu              : FIRDAUS , M. Pd.
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Deskripsi	Mata	Kuliah
Dalam mata kuliah ini ditekankan kepada 

mahasiswa agar dapat memahami bahasa Inggris dan 
menguasai dasar-dasar dalam penguasaan Bahasa 
khususya Bahasa Inggris ada beberapa kriteria yang 
harus ditekankan kepada mahasiswa antara lain adalah 
Communicative Comprehension, reading Compehension, 
listening Comperhension, dan Writing Comperhension.

Standar	kompetensi	
Melatih keempat keterampilan berbahasa secara 

alamiah . dan menekankan pada penguasaan reading 
dan gramatikal kebahasaan 

Kompetensi	Dasar
Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 

akan mempunyai kemampuan dalam mengekspresikan 
bahasa terutama Bahasa Inggris dengan oral 
communication. ada beberapa hal yang harus 
ditinjau.

1. Mahasiswa dituntut untuk mengusai kosa kata yang 
dibutuhkan.

2. Mampu menuangkan ide dan opini mereka dalam 
bentuk communication setiap hari.
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Strategi	Pembelajaran
Seluruh mahasiswa lebih dituntut 

mengembangkan materi yang sudah dipelajari 
dikelas dengan membaca dan mengelaborasi dengan 
mahasiswa lainya. Dengan berbagai literature yang 
telah ditentukan maupun yang tidak dengan catatan 
ada kaitanya dengan pokok bahasan yang ada dalam 
materi ajar baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan materi perkuliahan. Materi kuliah pengantar ( 
1-2 kali) akan disamapaikan dalam bentuk interactive 
bersama dosen pengampu dan keterlibatan mahasiswa. 
Selanjutnya setiap mahasiswa dan kelompok masing2 
diajak untuk mendiskusikan dan memperaktikkannya 
sesuai topik materi ajar yang dipilih.  

Standar 
kompetensi 

Kompetensi 
Dasar

Materi 
pembe-
lajaran

Indikator Penilaian Waktu 

√ Evaluasai	dan	Kriteria	Penilaian

Silabus tidak mengacu pada prosedur standar 
KKNI. Komponen-komponen. Rancangan silabus di atas 
sebagai temuan awal masih belum lengkap terutama 
dari capaian pembelajaranya sebagai tolak ukur dari 
ketercapaian tujuan dalam peroses pembelajaran. Masih 
menggunakan standar KTSP. Deskripsi Mata Kuliah 
tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tersaji diantaranya: 
Standar kompetensi/Kompetensi dasar dan, materi 
pembelajaran, indikator, penilaian dan waktu. Masih 
belum lengkap dipaparkan secara rinci deskripsi mata 
kuliah dan capaian dalam kegiatan pembelajaran. 
Standar kompetensiy juga belum tampak jelas hanya 
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menekankan pada 2 skills kempauan berbahasa saja dalam 
pembelajaran, strategi pembelajaran masih monoton 
dengan metode diskusi kelompok dan ceramah.

√ Temuan Perangkat RPS Lama

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) lama, masih 
mengacu pada pembelajaran KTSP. Tidak mengacu pada 
KKNI seperti RPS baru yang dikembangkan peneliti. RPS 
lama masih memiliki banyak kekurangan karena tidak 
melihat kharakteristik pebelajar terhadap kebutuhan 
dalam pembelajaran bahasa Inggrsi. Berikut Gambar 
RPS. 4.2

Komponen dalam RPS lama, terdiri atas komponen 
identitas mata kuliah yang meliputi nama Fakultas, 
nama mata kuliah, semester, SKS, kode mata kuliah, 
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dosen. Deskripsi mata kuliah meliputi, mengedepankan 
keempat kemampuan berbahasa. Komponen learning 
outcomes meliputi, semua ranah keterampilan dari 
keempat keterampilan berbahasa. Komponen kegiatan 
perkuliahan meliputi, pertemuan keberapa, capaian 
pembelajaran, bahan kajian, model pembelajaran, 
pengalaman pembelajaran, indikator, teknik, bobot, 
waktu, references.

3. Temuan Perangkat Buku Ajar Lama
Buku ajar lama, menonjolkan pembelajaranya 

kepada basic skill kemapauan gramatikal kebahasaan 
dan kemapuan reading. Sebagaimana tampilan cover 
modul buku 1 mengedapankan kepada pembelajaran 
tata bahasa dan tampilan cover buku 2 mengedepankan 
kepada pembelajaran membaca teks.

Dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah ini.

BUKU 1 BUKU 2
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Cover buku ajar bahasa Inggris 1 Memiliki 2 variasi 
yang berbeda, 1) dengan judul modul for basic English, 
2) English matriculation 2. Dari segi tampilan berbeda 
sesuai judul buku yang digunakan sebelumnya maka isi 
setiap bahasan buku juga berbeda. Cover buku 1 tidak di 
lengkapi identitas kampus, dan tahun ajaran.  Cover buku 
2 dilengkapai logo kampus dan identitas departemen 
pendidikan dan kebudayaan, untuk kalangan mahasiswa 
IAIN Mataram, di lengkapi tahun ajaran.

a. Conten buku 1

Conten buku 1 terdiri dari 18 unit topik pembelajaran 
dari 16 kali pertemuan selama satu semester.  Setiap 
topik menitik beratkan kepada pembelajaran tata bahasa 
dan tidak relevan sekali dengan kebutuhan pebelajar dan 
tidak kontekstual. 
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Conten buku 1 pembelajran bahasa Inggris menitik 
beratkan pada keterampilan menguasai gramatikal 
kebahasaan yang bisa membuat mahasiswa booring dalam 
megikuti perkuliahan. Dari ke 18 unit ini selama satu 
semester diberiakn setiap kali pertemuan berlangsung 
dan inilah sebgai dasar untuk bisa melanjutkan ke mata 
kuliah bahasa Inggris 2.

b. Conten buku 2

Conten buku 2 juga mengedepankan kepada 
pembelajaran membaca, menitik beratkan pada 
keterampilan membaca teks bagi mahasiswa. 
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Conten buku 2 juga memberikan kesan haya 
mempelajari reading dari semua sub pokok bahasaan 
dalam buku ini, sehingga tidak memberikan effek 
yang sangat positif  terhadap pembelajaran dam upaya 
peningkatan kuwalitas bahasa inggris mahasiswa. Tidak 
menampilkan topik bacaan sesuai dengan kebutuhan 
pebelajar.

Temuan perangkat Buku ajar yang lama peneliti 
menemukan beberapa kelemahan dan kekurangannya. 
Diantaranya: 1) buku masih bersifat variatif  dari segi 
conten dengan kebutuhan pebelajar, 2) Tidak sesuai 
kebutuhan pebelajar. 3) Tidak kontekstual dari topik setiap 
pembahasaan. 4) Menekankan pada 2 skill kemampuan 
reading, dan gramatikal. 5) Tidak kontekstual dari isi 
materi ajar. 

2. Hasil Perencanaan
Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian 

pengembangan produk pemebalajran ini yaitu kumpulan 
prosedur untuk menentukan isi dari semua produk 
yang dikembangkan. Perencanaan dalam penelitian ini 
terdiri atas perencanaan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris 1 untuk mahasiswa UIN Mataram yang akan 
dikembangkan serta tujuan yang harus dicapai.  

Tahap ini menghasilkan perencanaan rancangan 
awal yang bertujuan untuk merancang perangkat 
pembelajaran, sehingga diperoleh perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris 1. Berdasarkan hasil 
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perumusan tujuan pembelajaran peneliti menyusun 
rancangan perangkat pembelajaran, seperti berikut ini. 

a. Silabus

Perangkat pembelajaran yang dirancang pada 
penelitian pengembangan ini. Silabus  yang disusun/
dirancang dalam penelitian ini adalah silabus yang 
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia yang 
menjadi rujukan UIN Mataram. Struktur pokok silabus 
yang digunakan sebagi berikut.

Komponen yang berkaitan dengan kompetensi 1. 
yang hendak dilengkapi seperti: SK, KD, 
indikator, dan materi pembelajaran.

Komponen berikutnya, yang berkaitan dengan 2. 
cara menguasai materi perkuliahan, memuat 
pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran.

Komponen berikutnya, yang berkaitan dengan 3. 
cara mengetahui pencapaian dari kompetensi 
mencakup teknik penilaian dan instrument 
penilaian.

Komponen lainya, terdiri dari alokasi waktu dan 4. 
sumber belajar. 

b. RPS

Perencanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
yang dikembangkan adalah mengacu pada Peraturan 
Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI). Permendikbud Nomor 49 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
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pasal 12. Langkah-langkah pengembanganya adalah: 
Identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah. Capaian 
lulusan mata kuliah umum  (MKU), kompetensi akhir 
pertemuan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, 
pengalaman belajar, kriteria, indikator, bobot penilaian, 
daftar referensi.  

Komponen- komponen RPS meliputi identitas 
mata pelajaran. CP lulusan MKU, kompetensi meliputi, 
Standar Kompetensi, dan Kompetensi Dasar merupakan 
kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa dalam 
pelajaran, indikator pencapaian kompetensi meerupakan 
prilaku yang dapat diukur serta diobservasi, tujuan 
pembelajaran berisi proses hasil belajar yang diharapkan 
dicapai; materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan 
prosedur yang relevan, alokasi waktu sesuai dengan 
keperluan pencapaian KD, metode pembelajaran 
digunakan dosen untuk mewujudkan suasa belajar 
dan proses belajar, kegiatan pembelajaran yang berisi 
pendahuluan, inti, dan penutup, penilaian hasil belajar 
yang berisi prosedur dan instrument penilaian, serta 
sumber belajar yang didasarkan atas SK, KD, materi ajar, 
kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian.   

c. Buku ajar 

Perencanaan Buku ajar memuat mengenai materi-
materi esensial yang harus dipahami oleh mahasiswa. 
buku ajar bahasa Inggris 1 mencakup pokok bahasaan 
yang di sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. 
Penyusunan buku ajar dilakukan dengan mengadopsi 
buku-buku sumber yang berkaitan, serta sumber-
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sumber dari majalah dan internet dan mengambil 
beberapa dokumentasi yang real dari sejumlah kegiatan 
pembelajaran mahasiswa dilingkungan pebelajar. Buku 
yang ditulis memuat hal-hal seperti: 1) susunan tampilan 
meliputi, cover buku, kata pengantar, 2) conten/ cakupan  
isi buku  urutan materi ajar, terdapat dalam daftar isi, 2) 
menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, 
3) isi materi ajar meliputi keempat keterampilan 
berbahasa ditambah pula dengan dua ketermapilam 
berbahasa sebagai keunggulan buku ajara yang baru 
yaitu, kemapuan mengasah tata bahasa dan kosa kata. 
Setiap materi disajikan dengan baik dilengkapi gambar 
yang sesuai dengan pembelajaran yang kontekstual 
dan keteranganya jelas, dan dapat dipergunakan oleh 
mahasiswa untuk belajar. Buku ajar yang dibuat sesuai 
dengan tahapan model pembelajaran kontekstual.  

Lebih rinci bahwa, perangkat baru pembelajaran 
bahasa Inggris 1, sudah di lengkapi dengan prosedur 
standar KKNI yang berbasis kontekstual sesuai harapan 
pihak lembaga, dosen dan mahasiswa khususnya, 
sehingga perangkat baru yang sudah peneliti rancang 
bisa dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembelajaran 
bahasa Inggris kedepanya. 

Perangkat buku ajar baru terdiri dari 14 unit 
materi. Secara umum, setiap unit membahas tentang 
pembelajaran bahasa Inggris yang menghubungkan 
kegiatan sehari-hari mahasuswa secara kontektstual. 
Setiap materinya mengintegrasikan kebutuhan 
mahasiswa, materi yang disajikan up-to date sesuai 
dengan lingkungan pebelajar pada umumya dan sesuai 
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dengan kebutuhan mahasiswa UIN Mataram. Lebih rinci 
kebutuhan mahasiswa mengenai dipaparkan dalam hasil 
penelitian dibawah ini.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 
pengembangan produk, di antaranya menentukan tujuan 
pembelajaran, menentukan judul buku ajar yang sesuai, 
pemilihan bahan ajar/materi ajar yang sesuai kebutuhan, 
penyusunan kerangka yang di dalamnya terdapat materi, 
dan pengumpulan bahan. 

Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan deskripsi 
perencanaan materi ajar berupa buku ajar Bahasa Inggris 
1 yang dirancang dan dikembangakan menggunakan 
pendekatan kontekstual untuk mahasiswa UIN 
Mataram. 

1. Tujuan 

Perumusan Tujuan Pembelajaran dibuat untuk 
mengetahuai hasil pencapaian mahasiswa setelah 
menggunakan buku pembelajaran bahasa Inggris 1 
dengan pendekatan kontekstual. Dengan adanya tujuan 
pembelajaran, mahasiswa akan mengetahui apa saja yang 
mereka dapat setelah belajar menggunakan perangkat 
pembelajaran berupa buku ajar. 

Secara umum, tujuan materi ajar berupa buku ajar 
yang di kembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram ini 
dirancang sebagai bahan ajar yang digunakan oleh dosen 
untuk mengantarkan pembelajaran kepada mahasiswa, 
khususnya mengembangkan serangkaian pengalaman 
belajar bahasa Inggris Mahasiswa UIN Mataram yang 
sedang menempuh MKU bahasa Inggris 1. Dengan 
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secara rinci bahwa, materi ajar ini khusus didesain 
untuk mengembangkan sejumlah kompetensi berbahasa 
Inggris sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, yang tidak 
terlepas dari empat aspek keterampilan berbahasa.  

Hal ini dimaksudkan untuk menegembangkan 
kompetensi yang dituntut seperti yang telah dijabarkan 
dalam silabus, dan RPS baik kompetensi lainya seperti 
kompetensi berbahasa lisan maupaun kompetensi 
berbahasa tulisan.

2. Pemilihan Bahan / Isi Materi Ajar

Materi ajar dengan pendekatan kontekstual ini 
merupakan satu paket buku ajar yang dipersiapkan 
bagi mahasiswa unutuk sebagai sumber belajar bahasa 
Inggris selama satu semester di UIN Mataram. Materi 
ajar ini berisi 14 unit bahan ajar di mana tiap unitnya 
dikembangkan berdasarkan serangkaian kompetensi 
dasar (KD) yang dikembangkan dari standar kompetensi 
(SK). Sesuai dengan bawaan silabus dn RPS yang sudah 
dikembangkan, kegiatan pembelajaran yang mencakup 
keempat aspek keterampilan berbahasa, dan beberapa 
unsur leksikogramatika pendukung berupa kosa 
kata yang disesuaikan dengan tema dan topic setiap 
pembahasaan. 

Pemilihan isi materi yang digunakan pada buku 
ajar, di antaranya pemilihan teori, contoh atau ilustrasi, 
gambar pendukung, Teori yang telah dipilih ini menjadi 
pengetahuan awal mahasiswa untuk mengenal dan 
mengaitkan pengetahuan yang sebelumnya. Selanjutnya, 
prosedur yang harus dilakukan mahasiswa pada setiap 
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penugasan disajikan dalam bentuk kolom aktivitas. 
Sebelum penugasan dilakukan, mahasiswa terlebih 
dahulu diberi contoh agar mempermudah mahasiswa 
dalam menjawab tugas yang diberikan. 

3. Pengumpulan Bahan Ajar

Setelah melalui tahap sebelumnya, langkah 
selanjutnya adalah mengumpulkan bahan untuk 
pembuatan buku ajar Bahasa Inggris 1 dengan pendekatan 
kontekstual. Bahan mencakup semua yang dibutuhkan 
dalam pembuatan buku ajar, di antaranya konsep, 
teori, contoh, gambar, dan segala hal yang mendukung 
pembuatan buku ajar sesuai dengan topik yang peneliti 
buat.

4. Sistematika Penyajian Isi Materi Ajar

Tiap unit dalam materi ajar ini berisi serangkaian 
bahan ajar untuk mengembangkan kompetensi dan 
mencakup keempat keterampilan berbahasa yang 
dikembangkan secara terintegrasi.

Keterampilan menyimak adalah bagian yang 1. 
disajikan dalam materi ajar yang dikembangkan. 
Pengembangan keterampilan ini mulai dilakukan  
bersamaan dengan pengembangan keterampilan 
berbicara di awal tahap pembelajaran. 
dalam bagian ini, mahasiswa diminta untuk 
menyimak beberapa percakapan dalam bentuk 
rekaman audio dan mahasiswa diminta untuk 
mengindentifikasi ungkapan- ungkapan fungsi 
bahasa yang digunakan oleh pembicara atau 
percakapan dalam dialog tersebut. 
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Keterampilan berbicara adalah dalam materi 2. 
ajar ini, keterampilan berbicara mendapatkan 
perhatian yang cukup besar mengingat 
keterampilan ini menjadi sarana bagi mahasiswa 
untuk belajar dan berlatih mengungkapkan 
fungsi-fungsi bahasa yang berkaiatan dengan 
tema atau topik yang dibicarakan. Secara 
spesifik, keterampilan ini bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan berkomunikasi 
mahasiswa secara alamiah tentang hal-hal yang 
mereka temui atau hadapi dalam kehidupan 
nyata sehari-hari. Disepadankan dengan materi 
ajar yang dijabarkan.

Keterampilan menulis adalah keterampilan 3. 
ini dikembangkan untuk melatih mahasiswa 
menyampaikan atau mengungkapkan gagasan 
dan ide dalam bentuk tulisan sebagai bentuk 
respon dari keterampilan berbahasa lainya. 
Dalam keterampilan menulis, mahasiswa dilatih 
menggunakan beberapa fungsi bahasa, kosa-
kata, dan tata bahasa yang tepat sesuai dengan 
topik atau tema yang dijadikan sebagai bahan 
tulisan dalam sebuah paragraf. 

Keterampilan membaca adalah keterampilan 4. 
ini dikembangkan dengan tujuan melatih 
mahasiswa membaca dan memahami berbagai 
teks-teks bahasa Inggris yang outhentik dan 
menarik, dengan berbagai genre dan tema seperti 
deskripsi, persuasi, exsposisi, dan sebagainya.  
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Leksikogramatika adalah keterampialn yang 5. 
dikembangkan yang mencakup pembelajaran 
kosa kata dan tata bahasa. Seperti diketahui 
bahwa, untuk mengungkapkan fungsi-fungsi 
bahasa dalam berkomunikasi diperlukan 
leksikogramatika yang sesuai. Aktivitas 
pembelajaran tata bahasa/gramatika di 
rancang untuk meningkatkan pengetahuan 
kebahasaan mahasiswa serta melatih mereka 
menggunakan bahasa secara benar dan akurat 
dalam berkomunikasi sehari-hari.  

Gambaran mengenai hasil pengembangan materi 
ajar berpendekatan kontekstual yang dikembangkan 
untuk mahasiswa UIN Mataram dapat dilihat pada tabel 
4. 10 berikut.

Tabel 4. 10 
Draf  atau Hasil Awal Rancangan 

dan Pengembangan Buku Ajar

No Aspek Keterangan 
1 Tujuan √ Memenuhi standar kurikulum UIN Mataram, tujuan 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
mahasiswa baik lisan maupun tulisan.

2

Cakupan isi 

√ Standar kompetensi
√ Kompetensi dasar
√ Setiap tema atau opic dapat mengintegrasikan 

empat keterampilan berbahasa 
√ Unsur leksikogramatika bahasa yang berupa 

kosa kata dan tata-bahasa digunakan untuk 
mengungkapkan fungsi bahasa yang digunakan. 
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3 Pengumpulan 
bahan ajar

√ Mengumpulkan bahan untuk pembuatan buku ajar 
Bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual. 
Bahan mencakup semua yang dibutuhkan dalam 
pembuatan buku ajar, di antaranya konsep, teori, 
contoh, gambar, dan segala hal yang mendukung 
pembuatan buku ajar sesuai dengan topik yang 
peneliti buat.

3 Sistematika 
penyajian 

√ Empat keterampilan berbahasa disajiakan secara 
terintegrasi 

√ Setiap unit atau bagian berisi topik atau tema untuk 
mengembangkan kompetensi yang dirumuskan 
dalam kompetensi dasar

4 Keterampilan 
berbahasa 

√ Mencakup 4 skils kemampuan berbahasa
√ Tugas yang dirancang didasarkan sesuai dengan 4 

keterampilan berbahasa
5 Kegiatan  

Pembelajaran
√ Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 

mendukung pengembangan kompetensi pada 
keempat keterampilan berbahasa

6 Evaluasi √ Evaluasi berbasis performa
√ Evaluasi tindak bahasa dan kompetensi 

kebahasaan

d. Instrumen Penilaian (assessment)

Perencanaan  perangkat penilaian dirancang  
dengan tujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
yang diharapkan setelah mahasiswa selesai mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Rancangan instrument assesmen 
ini sebelum dikembangkan adalah meliputi, kisi-kisi 
instrument penilaian, rumusan soal-soal tes untuk 
setiap unit item pembelajaran, rubrik penilaian dari 
setiap komponen keterampilan berbahasa, meliputi, 
keterampilan mendengar, berbicara, membaca, 
menulis dan tambahannya tata bahasa dan kempapuan 
menguasai kosa kata. Seperti itu deskripsi rancangan 
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instrument penilaian yang akan dikembangkan dan 
pembahasaanya lebih rinci akan dijabarkan pada tahapan 
pengembangan. 

Berikut hasil perencanaan/rancangan awal 
perangkat pembelajaran MKU bahasa Inggris 1 yang 
kontekstual yang akan dikembangkan disajikan dalam 
tabel 4.11. Berikut.

Tabel 4.10 
Draft atau hasil rancangan awal secara garis besar 

perangkat pembelajaran Bahasa Inggris 1. 

No Perangkat Deskripsi Keunggulan Perangkat Baru 
1 Silabus Silabus baru sudah 

menggunakan 
prosedur standar KKNI

√ Khas identitasy tampak 
berbeda dari sebelumnya. 
Dari segi tampilan cover.

√ Standar Kompetensi
√ Kompetensi Dasar
√ Bahan Kajian
√ Kegitan Pembelajaran
√ Waktu
√ Indikator 
√ Teknik penilaian 
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2 Rencana 
Pembelajaran 
Semester 
(RPS)

Sudah menggunakan 
prosedur standar  
Kurikulum Kuwalifikasi 
Nasional Indonesia 
(KKNI) 

√ Tampilan RPS berbeda 
dilengkapai dengan logo 
identitas terbaru.

I Capaian mata kuliah 
a. CP Sikap
b. CP Pengetahuan
c. CP Keterampilan Umum
d.CP Keterampilan Khusus

II Deskripsi Mata Kuliah 
III Evaluasi
IV Bahan Kajian
V Referensi 
√ Rincian kegiatan perkulihan 

disajikan dengan 
komprehensif .
a. CP Lulusan pada MK
b. Kompetensi Akhir/

Pertemuan
c. Bahan Kajian
d. Metode Pembelajaran
e. Waktu
f. Pengalaman Belajar
g. Kriteria, Indikator, Bobot 

Penilaian
√ Daftar Referensi

3 Buku Ajar √ Buku ajar berbais 
CTL.

√ Sesuai kebutuhan 
mahasiswa 
(kontekstual)

√ Identitas buku ajar tampak 
jelas dari cover, dan 
bakground 

√ Daftar isi jelas tampak arah 
pembelajaran sesuai topik-
topik kebutuhan mahasiswa

√ Setiap topik membahas 
sepadan dengan keseharian 
mahasiswa, melibatkan 
lingkungan belajar

√ Materinya  kontekstual  
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4 Assesmen Sesuai dengan 
kompetensi dan 
kharkter mahasiswa 
UIN Mataram.

√ Kompetensi yang dinilai 
adalah…. dari keempat 
keterampilan berbahasa 
secara khusus dan yang yang 
ditambah kemahiran dalam 
pengunakaan tata bahasa 
dan kemampuan penguasaan 
kosa kata. 

3.	 Hasil	 Pengembangan	 Awal	 Perangkat	
Pembelajaran	 Bahasa	 Inggris	 1	 dengan	
Pendekatan	Kontekstual	Untuk	Mahasiswa	UIN	
Mataram. 
Perangkat pembelajaran merupakan salah satu 

sarana yang digunakan oleh dosen untuk mengarahkan 
kegiatan pembelajaran secara sistematik sehingga tercapai 
tujuan pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran 
yang akan dikembangkan didesain secara rinci dan detail 
adalah perangkat pembelajaran MKU bahasa Inggris 1 
dengan pendekatan kontekstual untuk mahasiswa UIN 
Matarm.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan temuan-
temuan berupa perangkat lama yang telah dipaparkan 
pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
mahasiswa membutuhkan perangkat pembelajaran 
yang lebih baru dan menonjolkan kearah pembelajaran 
yang lebih komprehensif  dan kontekstual sesuai dengan 
lingkungan pebelajar. Perangkat pembelajaran yang 
baru dapat menfasilitasi mahasiswa dalam belajar bahasa 
Inggris dan mendorong motivasi dan antusias mereka  
berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara intens dan 
aktif. 
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Perangkat pembelajaran yang telah dirancang 
dan dikembangkan yang dimaksud dalam penelitian 
ini terdiri atas Silabus, RPS, buku ajar, dan instrument 
penilaian (assesment). Perancangan dan pengembangan 
perangkat pembelajaran ini menggunakan pendekatan 
kontekstual. 

Lebih rinci peneliti memapaparkan dalam tabel 
kriteria perangkat yang dikembangkan di UIN Mataram 
dalm pengajaran bahasa Inggris 1 yang kontekstual sesuai 
dengan temuan-temuan dilapangan melalui observasi 
dan sebaran angket adalah dibawah ini.

Tabel 4.12. 
Deskripsi Kriteria Perangkat 

yang Dikembangan di UIN Mataram.

No 

Finding /temuan 
sesuai dengan 

need analysis dan 
learning need 

Deskripsi Keterangan /alasan 

1 Necesities Necesities, 
kebutuhan 
mahasiswa UIN 
Mataram dalam 
belajar bahasa 
Inggris 1. Yang 
dikembangakn 
peneliti 
menggunakan 
pembelajaran yang 
kontekstual.

√ Alasan utamanya. Dari 
semua respon mahasiswa 
memberikan tanggapan 
yang sangat positif 
terhadap pembelajaran 
yang kontekstual, 
mahasiswa sangat antusias 
karena pembelajaran 
yang kontekstual sangat 
relavan dengan kebutahan 
mahasiswa, di setiap materi 
yang disampaiakn sudah 
melibatkan objek kepada 
pembelajaran yang lebih 
nyata, dan komprehensif
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2 Lack Kelemahan 
mahasiswa UIN 
Mataram dalam 
pembelajaran 
bahasa Inggris. 

Walapaun setiap komponen 
yang disajikan peneliti 
dalam semua materi 
ajar. Mahasiswa juga 
memiliki kelemahan yang 
mendasar. Karena mereka 
memiliki latar belakang 
yang berbeda, namun 
dengan adanya materi ajar 
yag ditawarkan peneliti 
menuju pembelajarana 
yang kontekstual itu 
memudahkan mereka 
dalam belajara bahasa 
Inggris karena arah 
pembelajaranya sudah 
kontekstual di setiap unit 
materi. 

3 Want Keinginan 
mahasiswa dalam 
pembelajaran 
bahasa Inggris 1 
yang dikembangan 
sesuai dengan 
pembelajaan 
yang kontekstual 
dari empat aspek 
keterampilan 
berbahasa.

√ Dengan berbagai 
alasan, peneliti 
memberikan deskripsi 
bahawa mahasiswa  
menginginkan 
pembelajaran dari empat 
aspek keterampilan 
berbahasa harus memiliki 
keterkaitan anatara 
materi listening, dengan 
speaking. Begitu juga 
materi writing harus 
terkait dengan materi 
reading sehingga kosa 
kata yang ditampakkan 
mengacu pada setiap 
topik pembahasan.



272     •     Dr. M. Mugni Asapari, M. Pd. B.I

4 Input materi Input materi ajar 
bahasa Inggris 1 
yang dikembangkan 
berlandaskan materi 
yang kontekstual 

√ Alasanya dari setiap 
topik harus menonjolkan 
pembelajaran yang 
kontekstual, dengan 
contohnya. Materi 
harus relevan dengan 
kehidupan mahasiswa 
sehingga setiap topik 
memiliki ketrkaitan 
dengan kehidupan nyata 
mahasiswa. 

5 Prosedur Prosedur perangkat 
pemebelajaran 
yang dikembangkan 
dalam bahasa Inggris 
1 yang kontekstual 
yang diinginkan 
mahasiswa

Dari semua aspek keempat 
keterampilan berbahasa 
Inggris dalam semua materi, 
speaking, listening, reading, 
writing. Harus relevan 
dengan pembelajaran 
kontekstual. 

√ Alasanya dari setiap 
materi yang ditampilkan 
memeiliki kesan 
kekontekstualan dari 
semua topik-topik yang 
akan dibahas dan tidak 
terlepas dari semua 
kebutuhan pebelajar 
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6 Setting/managerial Pembelajaan yang 
ditawarkan dalam 
perangkat yang 
dikembangkan 
adalah 
pembelajaran yang 
interaktif dengan 
menggunakan 
metode 
pembelajaran 
Contextual Teaching 
and Learning (CTL)

√ Metode yang ditekankan 
dalam perangkat yang 
dikembangkan adalah 
metode pembelajaran 
kontekstual yang 
disesuaikan dengan 
lingkunga nyata 
mahasiswa.

√ Alasan yang kdeua 
sesuai dengan respon 
mahasiswa bahawa 
pembelajaran CTL 
memeberikan kesan 
kepada pebelajar tidak 
membosankan karena 
melibatkan objek 
lingkungan nyata sebagai 
konteks pembelajaran 
dan tidak terlepas dari 
konten matarei yang 
diajarkan

7 Peran mahasiswa Sebagai pebelajar 
yang siap menerima 
materi yang 
disamapaikan 
saat perkulihan 
mahasiswa di 
tuntutu untuk 
disiplin dam 
mengikuti 
segala kegiatan 
selama peroses 
pembelajaran yang 
secara rinci sudah 
tercantum dalam 
perangkat silabus 
dan RPS yang sudah 
di sususn peneliti. 

√ Mahasiswa memberikan 
respon dalam setiap 
kali pertemuan dosen 
disarnakan agar materi 
hendaknya disertakan 
latihan-latihan kecil, 
dan sertakan dengan 
game sebagai trik untuk 
membuat pembelajaran 
semakin menarik 
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8 Peran dosen Memberikan respon 
positif setiap kali 
memberikan materi 
ajar kontekstual

√ Dengan catatan seorang 
dosen seharusnya lebih 
komprehensif dengan 
materi ajar yang kekinian 
sesuai kebutuhan 
pebelajar untuk saat ini.

√ Mengintegrasikan 
materi dikelas 
disesuaikan dengan 
arah pembelajaran yang 
kontekstual.

Tahap ketiga hasil pengembangan perangkat 
pembelajaran yang bertujuan untuk melihat temuan-
temuan yang ada dilapangan sebagai dasar untuk 
mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai 
dengan kebutuhan pebelajara. Pada tahapan ini peneliti 
mendeskripsikan necesities, sebagai kebutuhan mahasiswa 
UIN Mataram dalam belajar bahasa Inggris 1. Yang 
dikembangkan peneliti menggunakan pembelajaran yang 
kontekstual.  Bersumber dari semua respon mahasiswa 
memberikan tanggapan yang sangat positif  terhadap 
pembelajaran yang kontekstual.

Yang kedua melihat lack/Kelemahan mahasiswa 
UIN Mataram dalam pembelajaran bahasa Inggris. 
Bersumber dari setiap komponen yang disajikan peneliti 
dalam semua materi ajar. Mahasiswa juga memiliki 
kelemahan yang mendasar, Karena mereka memiliki 
latar belakang yang berbeda, dengan adanya materi 
ajar yang  kontekstual itu memudahkan mereka dalam 
belajara bahasa Inggris karena arah pembelajaranya 
sudah kebutuhan.
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Yang ketiga melihat want/ Keinginan mahasiswa 
dalam pembelajaran bahasa Inggris 1 yang dikembangan 
sesuai dengan pembelajaan yang kontekstual dari empat 
aspek keterampilan berbahasa. Peneliti memberikan 
deskripsi bahwa setiap materi berkaitan dengan 
kebutuhan yang diinginkan mahasiswa dan setiap 
topik pembehasaan berkaitan erat dengan lingkungan 
pebelajar.

Yang keempat Input materi ajar bahasa Inggris 1 
yang dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip model 
pembelajaran yang kontekstual. Selanjutnya Prosedur 
perangkat pemebelajaran yang dikembangkan dalam 
bahasa Inggris 1 yang relevan dengan model pembelajaran 
yang kontekstual yang diinginkan mahasiswa.

Yang kelima setting/managerial kelas dalam 
pembelajaan yang dikembangkan adalah pembelajaran 
yang interaktif  dengan menggunakan metode 
pembelajaran Contextual teaching and learning (CTL). 

Berikutnya peran mahasiswa Sebagai pebelajar yang 
siap menerima materi yang disamapaikan saat perkulihan 
mahasiswa di tuntut untuk disiplin dam mengikuti 
segala kegiatan selama perkuliahan berlangsung dan, 
peran dosen sebagai fasilitator yang mengatur jalanya 
selama perkulihan berlangsung setiap perkuliahan 
dosen mengintegrasikan kearah pembelajaran yang 
kontekstual setiap topik pembehasaan yang disajikan 
selama perkuliahan berlangsung. 
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Rincian waktu dan kegiatan yang telah dilakukan 
untuk merancang dan mengembangkan perangkat 
pembelajaran ini dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel	4.11
Rincian	Waktu	dan	Kegiatan	Pengembangan

Perangkat Pembelajaran

No Fase 
Pengembangan Tanggal Nama 

Kegiatan 
Hasil Yang 
Diperoleh 

1 Tahap Penelitian 
dan Pengumpulan 
Informasi awal/

(Preliminary 
Research)

1 Februari -21 
Maret 2018

(Need 
analysis) 
analisis 
kebutuhan 
Mahasiswa

Mengobservasi 
aktivitas 
mahasiswa 
dan kebutuhan 
pebelajar dalam 
pembelajaran 
bahasa Inggris 1. 

2 Tahap Perencanaan/ 
Planning

22 Desember 
2017-23 
Januari 2018

pembuatan 
kisi-kisi 
instrumen 
penelitian

Pembuatan 
angket, lembar 
validasi 
perangkat, 
lembar observasi.

3 Tahap 
Pengembangan 
Produk/

Fase Pembuatan 
Prototipe 
(Prototyping) 

 

1 -20 Maret 
2018

Desain Awal Menghasilkan 
perangkat 
pembelajaran 
kontekstual 
seperti 
silabus,RPS, dan 
Buku mahasiswa.
(Menghasilkan 
prototype I) 
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4 Tahap  Validasi dan 
Uji coba/

Fase Penilaian 
(Assessment)

1 April - s.d  7 
Mei 2018/

Validasi 
Perangkat 
Pembelajaran 

Mengetahui 
penilaian  
validator 
terhadap 
perangkat 
pembelajaran 
yang 
dikembangkan 
peneliti. 

8 Mei  s.d 5 juni 
2018

Uji Coba 
Terbatas, 

Uji Coba Skala 
Besar 

Mengujicobakan 
perangkat 
pembelajaran 

5 Hasil Revisi Produk/
revisi hasil uji coba

9 April 2018 Revisi 1 Melakukan 
perbaikan 
(revisi) terhadap 
perangkat 
pembelajaran 
yang 
dikembangkan 
berdasarkan 
penilaian, 
saran, dan 
hasil konsultasi 
dengan 
validator/expert. 

1 Mei 2018 Revisi 2 Melakukan 
revisi terhadap 
perangkat 
pembelajaran 
berdasarkan 
hasil uji coba 
menghasilkan 
prototype 
berupa 
perangkat 
pembelajaran
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a. Hasil Pengembangan Silabus 

Silabus ini dikembangkan dengan mengacu pada 
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia yang menjadi 
rujukan UIN Mataram. silabus yang dikembangkan 
diberikan sampul. Cover silabus terdiri atas logo 
Kementerian Agama dan Perguruan tinggi,  identitas 
silabus, dan identitas jurusan, Fakultas, lembaga, dan 
tahun. Berikut gambar 4.5. Sampul Silabus 

Gambar 4.12. 
Sampul Silabus

SILABUS BAHASA INGGRIS 1
MATA KULIAH BAHASA INGGRIS 1 

DEnGAn PEnDEKATAn KOnTEKSTuAL 

FAKuLTAS DAKWAH DAn KOMunIKASI
UNIvERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2018

Komponen  dalam silabus KKNI, terdiri atas 
komponen identitas mata kuliah  yang terdiri atas nama 
jurusan, nama mata kuliah, kode mata kuliah, semester, 
Bobot sks, mata kuliah prasyarat. Silabus terdiri atas 1) 
Capaian Mata Kuliah, CPM secara rinci memeiliki bagian 
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CP sikap, CP Pengetahuan, CP Keterampilan Umum, 
CP Keterampilan Khusus. 2) Deskripsi mata kuliah. 3) 
Evaluasi.  4) Bahan Kajian. 5) Referensi. Berikut disajikan 
gambar silabus semua komponen silabus. 

Gambar 4.5 
Komponen Silabus

Nama Institusi  : Universitas Islam Negeri 
                                            Mataram
Nama Mata Kuliah : Bahasa Inggris 1
Kode Mata Kuliah : INS /DAK /2143/2284
Bobot SKS   : 2 
Semester  : …
Mata Kuliah Prasyarat : MKU

  1.	Capaian	Mata	Kuliah	
Mata kuliah Bahasa Inggris (MKU/INS/2143) 

merupakan mata kuliah wajib di tempuh di universiter Islam 
Mataram (MKU), bertujuan untuk membekali mahasiswa 
dengan kemampuan listening, Writing, Reading dan Speaking 
secara ilmiah khususnya tentang bahasa asing yaitu bahasa 
Inggris 1 dan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam bidang 
pengajaran bahasa asing terutama bahasa Inggris. Pada 
Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Mataram memiliki 
empat macam keterampilan dasar berbahasa Inggris, yaitu: 
menyimak bahasa Inggris, berbicara dengan bahasa Inggris, 
membaca bahasa Inggris, dan menulis bahasa Inggris, serta 
mengetahui kaidah bahasa Inggris dan  dapat menerjemahkan 
teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.  Yang sesuai 
dengan konteksnya.  Untuk mencapai beberapa tujuan ini, 
Mata Kuliah  Pengajaran Bahasa Inggris 1 memiliki capaian 
mata kuliah sebagai berikut.  
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A.		CP	Sikap	

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius

2. Memiliki kepribadian yang berempatik, santun, 
komunikatif, dan percaya diri dalam berinteraksi.

3. Bekerja sama dalam berbagai kegiatan dan memiliki 
kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 
dan lingkungan.

4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan 
di bidang keahliannya secara mandiri.

5. Menginternalisasi rasa ingin tahu dan keterbukaan 
dalam dunia akademik.

6. Menunjukkan kedisiplinan dalam berbagai penyelesaian 
tugas dan beban kerja yang diberikan.

7. Menunjukkan perilaku saling menghormati berdasarkan 
nilai moral luhur dan menghargai adanya perbedaan 
pandangan, suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, 
dan status sosial-ekonomi-budaya.

8. Menjunjung tinggi nilai demokratis dalam berbagai 
bentuk interaksi.

9. Menghargai prestasi atau temuan original orang lain.

10. Menunjukkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif  dalam konteks pengembangan keilmuan.

11. Menunjukkan perilaku gemar membaca dalam 
menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan. 
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B. CP Pengetahuan 

1. Menguasai konsep dasar teoritik dan memiliki 
kemampauan profesional dalam bidang bahasa asing 
yaitu bahasa Inggris. 

2. Menguasai konsep pengetahuan bidang studi yang 
terkait dengan lingkup tugasnya.

3. Mengusai prinsip, konsep dan teknik perencanaan dan 
evaluasi pembelajaran.

4. Menguasai pengetahuan real dan faktual tentang fungsi 
dan manfaat ICT khususnya teknology informasi 
dan komunikasi yang relevan untuk meningkatkan 
pengembangan dan mutu pendidikan.

5. Memiliki pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan  
pengajaran bahasa Inggris 1 beserta keunggulan dan 
kelemahannya.

6. Menguasai konsep-konsep keterampilan berbahasa 
yang memiliki empat macam keterampilan dasar 
berbahasa Inggris, yaitu: menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis.

7. Menguasai pengetahuan kebahasaan, dalam 
meninggkatkan kemampauan berkomunikasi bahasa 
Inggris.
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C.	CP	Keterampilan	Umum	

1. Mampu  menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
kreatif, dan inovatif  dalam konteks pengembangan 
atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang kemamapuan bahasa Inggris.

2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan 
bertanggungjawab dalam konteks penyelesaian masalah 
di bidang komunikasi berbahasa Inggris, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data.

3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar lembaganya. 

5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur, serta melakukan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan
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E.	CP	Keterampilan	Khusus	
1. Mampu menyusun perencanaan pembelajaran untuk setiap 

metode pengajaran bahasa asing/bahasa Inggris.
2. Mampu melaksanakan pembelajaran bahasa asing/bahasa 

Inggris dengan metode tertentu secara mikro.
3. Mampu Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yang 

tercakup dalam aspek aspek ketrampilan Listening, Speaking, 
Reading, dan Writing secara terpadu dengan penekanan 
utama pada ketrampilan Berbicara/berkomunikasi, 
dan ketrampilan berbicara  sebagai aspek ketrampilan 
terpenting untuk mencapai tujuan mata kuliah Bahasa 
Inggris 1 di lingkungan  UIN Mataram, khususnya untuk 
mengembangkan kepribadian mahasiswa Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi dalam hubungannya dengan komunitas 
internasional dan sekaligus sebagai alat untuk memperoleh 
dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

4. Mengantar mahasiswa kepada peningkatan kemampuan 
membaca istilah ilmiah/tulisan atau buku-buku yang ditulis 
dalam bahasa Inggris, khususnya yang berkaitan dengan 
IPTEK.

5. Mampu mengkaji masalah-masalah pembelajaran bahasa 
Inggris serta memberikan solusi atas berbagai masalah 
pembelajaran bahasa Inggris.

6. Mampu menjalin kerjasama yang baik sebagai tenaga 
pengajar/ pendidik dan menjadi bagian yang produktif, 
inovatif  dan berkontribusi positif  terhadap peningkatan 
kualitas pembelajaran. 

7. Mampu berkomunikasi secara efektif  baik tulisan maupun 
lisan dalam pembelajaran bahasa Inggris dan di luar 
pembelajaran.

8. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyajikan hasil 
penelitian bidang bahasa Inggris, dan abhsa asing lainya, dan 
pengajarannya dengan memanfaatkan IPTEKS yang terkait 
dalam seminar atau forum ilmiah lainnya atau dalam jurnal.
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2	.	Deskripsi	Mata	Kuliah
Pengajaran Bahasa Inggris 1 adalah salah satu mata 

kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang termasuk ke 
dalam kelompok mata kuliah Institusi yang wajib ditempuh. 
Melalui mata kuliah ini mahasiswa diajak mendalami beberapa 
hal. Yang pertama adalah asumsi-asumsi yang melandasi 
setiap metode. Yang kedua adalah prosedur pelaksanaan 
setiap metode dengan berbagai pilihan teknik pembelajarann. 
Yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan setiap metode 
dalam mengantarkan mahasiswa menguasai bahasa Inggris 1. 
Bahasa Inggris 1 merupakan sebuah mata Kuliah lanjutan dari 
Mata Kuliah Matrikulasi. Interaksinya adalah berkomunikasi 
interaksional yang berkaitan dengan berbagai dimensi 
lingkungan akademisi dan kehidupan masyarakat utamaya 
dalam meningkatkan kemampuan berkomunkasi aktif  dalam 
pengajaran bahasa.

3.	 EVALUASI	
Sesuai dengan metode pembelajarannya evaluasi 

dilakukan dengan cara: 

1. Kehadiran     :  15 %
2. Partisipasi     :  10 %
3. Presentasi     :  10 % 
4. Makalah / Tugas terstruktur  :  10 % 
5. Tugas Mandiri               :   5 %
6. uTS  dengan bobot   :  20 %
7. uAS  dengan bobot   :  20 %
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4. Bahan Kajian 
Unit 1 : Welcome to Campus
Unit 2 : Family Is Everything
Unit 3 : Get Into the Classroom
Unit 4  : Social Trends
Unit 5 : It’s the Happiest Day
Unit 6 : English for Tourism/Lombok Destination
Unit 7 : English Area
Unit 8 : Health
Unit 9 : Religion and Politic
Unit 10: Intertainments
Unit 11: I’M Sorry to Hear That
Unit 12: Education
Unit 13: The Digital Age
Unit 14: Social Issues
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Komponen silabus yang dapat terintegrasi dengan 
pembelajaran kontekstual adalah pada komponen 
capaian pembelajaran dan deskripsi mata kuliah. 
Capaian mata kuliah bahasa Inggris 1 mengacu 
pada tujuan program studi. Fakultas Dakwah dan 
komunikasi Bertujuan untuk membekali mahasiswa  
untuk professional, penuh tanggung jawab, berdaya 
saing tinggi, andal, bisa bersaing di kancah global dan 
International dengan dibekali keempat  keterampilan 
berbahasa, kemampuan Mendengar, Berbicara, Menulis, 
Membaca,  ditambah dengan kosa kata dan tata bahasa. 
Secara ilmiah khususnya  bahasa Inggris 1.  Pembelajaran 
ini tujuan khususnya tidak lain mengarakan mahasiswa 
untuk belajar bahasa Inggris sesuai dengan dunia nyata, 
yang disesuaiakan dengan lingkungan belajar dan tidak 
terlepas dari pembelajaran kontekstual.

 Untuk mencapai beberapa tujuan ini. Mata 
kuliah MKU bahasa Inggris 1 memiliki empat capaian 
pembelajaran, yakni capaian sikap, capaian pengetahuan, 
dan capaian keterampilan yang terdiri atas keterampilan 
umum dan keterampilan khusus. Capaian sikap yang 
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan karakteristik  
mata kuliah sebagaimana tertera dalam gambar diatas. 

Selain itu capaian pengetahuan memberikan 
gambaran umum tentang mata kuliah, ditinjau dari 
empat keterampilan berbahasa Inggris yang harus 
ditonjolkan. Sedangkan CP khusus dan CP umum 
mendeskripsikan sasaran mata kuliah ini adalah 
mahasiswa Mampu  menerapkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif  dalam konteks 
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pengembangan atau implementasi pengetahuan dan 
teknologi yang yang sesuai dengan bidang kemamapuan 
bahasa Inggris. Mampu mengambil keputusan secara 
tepat dan bertanggungjawab dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang komunikasi berbahasa Inggris. Mampu 
melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri. 

Sedangkan keterampilan khusus meliputi, 
mahasiswa Mampu mengikuti pembelajaran untuk setiap 
metode pengajaran bahasa bahasa Inggris 1. Mampu 
melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris dengan 
metode tertentu secara mikro. Mampu Meningkatkan 
kemampuan bahasa Inggris yang tercakup dalam aspek-
aspek keterampilan mendengar, berbicara, membaca, 
dan menulis. Untuk mencapai tujuan mata kuliah Bahasa 
Inggris 1 di lingkungan  UIN Mataram, khususnya untuk 
mengembangkan kepribadian mahasiswa Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi dalam hubungannya dengan 
komunitas internasional dan sekaligus sebagai alat untuk 
memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan. 
Mampu berkomunikasi secara efektif  baik tulisan 
maupun lisan. Mampu menghasilkan penelitian/karya 
ilmiah  bidang bahasa Inggris, dan bahasa asing lainya. 

Secara rinci, berikut adalah draft silabus MKU 
Bahasa Inggris 1 berpendekatan kontekstual yang 
dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram dalam 
bentuk tabel. 
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Tabel 4.13 
Draf  atau Hasil Awal Pengembangan Silabus

No Aspek Keterangan 

1

Identitas Mata Kuliah √ Nama jurusan
√ nama mata kuliah, 
√ kode mata kuliah, 
√ semester, 
√ Bobot sks, 
√ Mata kuliah prasyarat

2

Capaian Mata Kuliah, √ CP sikap, 
√ CP Pengetahuan, 
√ CP Keterampilan Umum, 
√ CP Keterampilan Khusus

3
Deskripsi mata kuliah √ Kedudukan dan pentingnya mata kuliah

√ Tujuan mata kuliah secara umum
√ Isi mata kuliah secara umum

4
Evaluasi. √ Aspek-aspek untuk menilai kegian 

pembelejaran

5
Bahan Kajian √ Topik-topik dalam pembelajaran bahasa 

Inggris 1
6 Referensi. √ Sumber pendukung dalam buku ajar. 

b. Hasil Pengembangan RPS 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini 
dikembangankan dengan mengacu pada Peraturan 
Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI). Permendikbud Nomor 49 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
pasal 12. Perencanaan proses pembelajaran disusun 
untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana 
pembelajaran semester (RPS).3 RPS yang dikembangkan 

3  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
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dilengkapi dengan sampul. Cover silabus terdiri atas logo 
Kementerian Agama dan Perguruan tinggi, identitas 
silabus, dan identitas jurusan, Fakultas, lembaga, dan 
tahun pembelajaran. Berikut disajikan pada gambar 4.6.  
Sampul RPS

RPS BAHASA INGGRIS 1
MATA KULIAH BAHASA INGGRIS 1 DENGAN 

PEnDEKATAn KOnTEKSTuAL 

Gambar 4.6. Sampul RPS

Komponen dalam RPS, terdiri atas komponen 
identitas mata kuliah  Nama Mata Kuliah, Fakultas, Kode 
Mata Kuliah, Mata Kuliah Prasyarat, Semester, SKS,  dan 
pengampu mata kuliah.  Komponen isi RPS terdiri atas 
capaian lulusan, kompetensi akhir, bahan kajian, metode, 
waktu, pengalaman belajar, kriteria indikator bobot 
penilaian, dan referensi. Berikut komponen- komponen 
RPS dideskripsikan dalam gambar 4.7 di bawah ini. 

Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi, Pasal 12
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

I.	 Identitas	Mata	Kuliah

Nama Mata Kuliah      : Bahasa Inggris 
Fakultas                         : Dakwah dan Komunikasi
Kode Mata Kuliah        : INS /DAK /2143/2284 
                                          (2 SKS TEORI)
Mata Kuliah Prasyarat : MKU
Semester                        : 2
Bobot SKS                      : 2 SKS 
Dosen Pengampu          : M. Mugni Assapari, M.Pd, B.I

II.	 Capaian	Mata	Kuliah	

Mata kuliah Bahasa Inggris (MKU/INS/2143) 
merupakan mata kuliah wajib di tempuh di universitas 
Islam Negeri Mataram (MKU), bertujuan untuk membekali 
mahasiswa dengan kemampuan listening, Speaking, Reading, 
Writing,  secara ilmiah khususnya tentang bahasa asing yaitu 
bahasa Inggris 1 dan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam 
bidang pengajaran bahasa asing terutama bahasa Inggris. Pada 
Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Mataram memiliki 
empat macam keterampilan dasar berbahasa Inggris, yaitu: 
menyimak bahasa Inggris, berbicara dengan bahasa Inggris, 
membaca bahasa Inggris, dan menulis bahasa Inggris, serta 
mengetahui kaidah bahasa Inggris dan  dapat menerjemahkan 
teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.  Yang sesuai 
dengan konteksnya.  Untuk mencapai beberapa tujuan ini, 
Mata Kuliah Metode Pengajaran Bahasa Inggris memiliki 
capaian mata kuliah sebagai berikut.  
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III.		Deskripsi	Mata	Kuliah
Pengajaran Bahasa Inggris 1 adalah salah satu mata 

kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang termasuk ke 
dalam kelompok mata kuliah Institusi yang wajib ditempuh. 
Melalui mata kuliah ini mahasiswa diajak mendalami beberapa 
hal. Yang pertama adalah asumsi-asumsi yang melandasi 
setiap metode. Yang kedua adalah prosedur pelaksanaan 
setiap metode dengan berbagai pilihan teknik pembelajarann. 
Yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan setiap metode 
dalam mengantarkan mahasiswa menguasai bahasa Inggris 1. 
Bahasa Inggris 1 merupakan sebuah mata Kuliah lanjutan dari 
Mata Kuliah Matrikulasi. Interaksinya adalah berkomunikasi 
interaksional yang berkaitan dengan berbagai dimensi 
lingkungan akademisi dan kehidupan masyarakat utamaya 
dalam meningkatkan kemampuan berkomunkasi aktif  dalam 
pengajaran bahasa.
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Pada RPS, pembelajaran kontekstual dideskripsikan 
dalam capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, 
kompetensi akhir, pengalaman belajar, kriteria sikap, 
dan penilaian, capaian pembelajaran dan deskripsi 
mata kuliah yang terintegrasi dalam pembelajaran yang 
kontekstual yang diperoleh dari paparan dalam silabus, 
kemampaun kompetensi akhir yang dirancang dalam 
RPS merupakan kemampuan wajib tahap pembelajaran 
yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan 
capaian pembelajaran yang dibebankan, dalam RPS yang 
dirancang pada kemampauan akhir yang diharapakan 
dimiliki oleh mahasiswa tidak hanya menyangkut 
aspek pengetahuan saja tetapi mengarah pada aspek 
keterampilan dan sikap. 

Selain terintegrasikan dalam kompetensi akhir 
nilai-nilai pembelajaran kontekstual dipaparkan dalam 
komponen pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah 
bentuk kegiatan belajar yang dipilih agara mahasiswa 
mampu mencapai kemampaun yang diharapkan pada 
setiap tahapan pembelajaran yang disesuaiakan dengan 
materi ajar dan capaian pembelajaran. 

Komponen RPS lainya adalah kriteria sikap dan 
penilaian. Kriteria sikap menonjolakan dari sebuah 
keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran.  Kriteria 
sikap meliputi sikap religius, memiliki kepribadian 
yang berempatik, santun, komunikatif, dan percaya diri 
dalam berinteraksi, berfikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif  dalam konteks pengembangan keilmuan. 
Komponen penilaian mencakup prinsip penilaian yang 
adeukatif, outentik, objective, akuntabel, dan transparan. 
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Ada tiga hal yang dinilai dalam perkuliahan bahasa Inggris 
1 di UIN Mataram. Yaitu sikap, pengetahuan umum dan 
khusus, dan keterampilan. Sikap diukur dengan bantuan 
lembar observasi sikap berupa ceklist. Bobot penialaian 
sikap sebesar 30%.

Secara rinci, berikut adalah draft RPS Mata 
Kuliah Umum (MKU) Bahasa Inggris 1 berpendekatan 
kontekstual yang dikembangkan untuk mahasiswa UIN 
Mataram dalam bentuk tabel. 

Tabel draft RPS Mata Kuliah Umum (MKU) Bahasa 
Inggris 4.14 dibawah ini

Tabel 4.14 
Draf  atau Hasil Awal pengembangan RPS

No Aspek Keterangan 

1

Identitas Mata Kuliah √ Nama Mata Kuliah, Fakultas, 
√ Kode Mata Kuliah, 
√ Mata Kuliah Prasyarat, Semester,                 
   SKS,  
√ dan dosen pengampu mata kuliah.

2

CP Lulusan pada MK √ CP sikap, 
√ CP Pengetahuan, 
√ CP Keterampilan Umum, 
√ CP Keterampilan Khusus

3
CP Lulusan pada MK √ Kedudukan dan pentingnya mata kuliah

√ Tujuan mata kuliah secara umum
√ Isi mata kuliah secara umum

4 Bahan Kajian √ 4 skils kemampuan berbahasa

5
Metode Pembelajaran √ Strategy dalam pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas
6 Waktu √ Alokasi waktu 
7 Pengalaman Belajar √ Aktifitas dalam pembelajaran 
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8
Kriteria, Indikator, 
Bobot Penilaian

√ Aspek untuk menilai kegiatan pembelajaran

9 Daftar Referensi √ Sumber pendukung dalam buku ajar.

4.	 Hasil	Pengembangan	Buku	Ajar
Materi ajar adalah perangkat pembelajaran yang 

dikembagkan berupa buku ajar berikutnya setelah selesai 
mengembangkan Silabus, RPS. Perlu diketahui bahwa 
sebelum mengembangkan materi ajar berupa buku 
ajar, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan berbagai 
sumber untuk dijadikan bahan dalam materi ajar yang 
dikembangkan, seperti buku-buku refersnsi, artikel, 
sumber dari internet, audio untuk latihan menyimak 
atau rekaman dari internet, majalah, dan sumber lainya. 

Materi ajar yang dikembangkan adalah materi ajar 
Bahasa Inggris 1 untuk mahasiswa UIN Mataram dengan 
menggunakan pendekatan kontekstual yang dirancang 
untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa pada 
keempat aspek keterampilan berbahasa, yakni menyimak, 
berbicara, membaca, menulis, dan aspek bahasa lainya 
disajikan secara terstruktur agar mahasiswa dapat belajar 
secara seimbang dan lebih maksimal untuk supaya 
mahasiswa lebih aktif  dan intens berkomunikasi secara 
formal maupun informal.   

Pengembangan materi ajar didasarkan pada silabus, 
RPS yang telah dikembangkan sebelumnya. Lebih 
jelasnya, materi ajar yang dikembangkan berbentuk 
buku ajar yang berisi unit-unit pembelajaran dan tugas-
tugas untuk kegiatan pembelajaran di mana setiap tugas-
tugas untuk keempat keterampilan berbahasa, tugas-
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tugas untuk pembelajaran tata bahasa dan kosa kata. 
Selanjutnya, penyajian ini dimulai dari tugas-tugas yang 
dirancang untuk pengembangan keterampilan berbahasa 
mendengar dan dilanjutkan dengan keterampilan 
berbahasa berbicara, membaca dan menulis. 

Perangkat pembelajaran berupa buku ajar 
dikembangkan dengan mengikuti rancangan (desain) 
struktur fisik dan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah 
ditetapkan. Produk awal buku ajar terdiri atas sampul 
(cover), halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar 
pustaka.  Gambaran bentuk fisik buku ajar yang telah 
dibuat adalah: a) Buku ajar ini terdiri atas 241 halaman. 
a) Ukuran kertas yang digunakan untuk mencetak buku 
ajar ini adalah A4 (210mm x 297mm) dengan margin 
kiri 4 cm, margin kanan 3cm, tepi atas dan tepi bawah 
3cm. 3)  d) isi mengunakan kertas HvS 70 gram warna 
bervariasi (full colours) dan supaya bisa menghasilkan 
desain buku ajar yang menarik, gambaran buku ajar yang 
dikembangkan. 

a.	 Hasil	 Rancangan	 Buku	 Ajar	 Yang	 di	
Kembangkan

Buku ajar ini dirancang dan dikembangkan secara 
sistematis agar mudah dipelajari oleh mahasiswa. Adapun 
susunan buku ajar ini meliputi: Cover buku ajar, preface, 
Table of  contents.

1. Cover buku ajar

Halaman sampul /cover terdiri dari judul, gambar, 
nama penyusun, institusi dan sasaran pengguna buku 
ajar. Gambar yang dipilih disesuaikan dengan materi 
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pembelajaran yang dikemas dengan gambar dan warna 
yang menarik. Tata letak dari halaman sampul disesuaikan 
sedemikian rupa agar tampak menarik perhatian 
mahasiswa sehingga dengan melihat sampul yang baik 
akan memotivasi mahasiswa untuk mempelajari buku 
ajar ini. Berikut ini adalah tampilan awal cover dari buku 
aja Bahasa Inggris 1 yang telah didesain. Lihat pada 
gambar 4.8.

Cover meberikan kesan kepada pembaca tentang isi 
buku ajar yang berkaitan dengan pembelajaran Bahasa 
Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual. Desain gambar 
ini dirancang agar tampilan buku ajar lebih menarik. 
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2. Kata Pengantar

Dalam halaman kata pengantar, penulis 
mencantumkan ucapan terimakasih penulis pada Tuhan 
YME dan berbagai pihak yang telah membantu dan 
memberikan sumbangsih dalam merampungkan buku 
ajar ini.  

Preface

First of  all, thanks to Allah SWT because of  the 
help of  Allah, writer finished writing the English book 
entitled “Contextual english book 1” series for higher 
students could be finished. This book is complied 
to provide the learning materials for the students in 
accordance with The standard of  Contents and Standard 
of  Competence as written in the Decrees of  Minister of  
National Educational No. 22 and 23 Year 2006.

Contextual english Book 1 is designed for the purpose 
to improve the students skill both in Oral Cycle (listening 
and speaking skill) and Written Cycle (reading and writing 
skill). The activities in this book encourage the students 
to develop their competence in using English as well as 
their discourse and cultural levels. 

At the of  each unit, the students are expected to be 
able to apply their knowledge they got before in grow 
up. Each semester is provided with review for semester 
as the tool to measure the students’ comprehension of  
the materials. Furthermore, they are also expected to 
be able to create various English types by genre based 
approach.
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The writer hopes that suggestions and comments 
from all learners and colleagues who use this textbook 
can make Be Smart for Higher Students be better in the 
future. 

Hopefully, this textbook could give optimal benefits 
to the all readers. 

Gambar 4.9. 
Kata Pengantar Buku Ajar

Mataram, January, -17-2019
The Writer

Kata pengantar ditampilkan dengan tujuan untuk 
mengetahui isi buku yang akan dipelajari dengan preface 
semua isi buku tercantum dan tergambar pembahasan 
yang akan dibahas dan tampak jelas buku ini mengusung 
pembelajaran yang berbasis kontektual seperti yang 
tertuang dalam prakata. 

3. Daftar Isi 

Daftar isi berisi materi yang diikuti dan halaman 
kemunculan pada buku ajar. Daftar isi berfungsi 
memudahkan mahasiswa dalam menentukan halaman 
setiap sub bab yang akan dipelajari.
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Buku ajar ini menyajikan 14 unit topik pembahasan 
yang dijadikan acuan dalam materi perkuliahan yang 
terangkum dalam keempat keterampilan berbahasa dan 
di tambah dengan kemampuan grammar dan pengusaaan 
kosa kata selama 16 kali pertemuan selama satu semester 
1 pertemuan untuk dijadikan ujian tengah semester (UTS) 
dan satu kali pertemuan untuk Ujian akhir semester 
(UAS).  Berikut gambarnya 4. 10. Dibawah ini. 

Gambar	4.4.	
Daftar	Isi

Table	of	Contents
Prefacei  ~I
Table of  Contents  ~ii

Unit	1	Welcome	to	Campus  ~1
a. Listening : Meeting New Students  ~2
b. Speaking :  Greeting, and Farewell, 
 Introduction, leave taking  ~5
c. Reading : English language  ~9
d. Writing :  Daily life at Campus  ~10
e. vocabulary :    Daily life at Campus  ~11
f. Grammar :  Past Tense  ~12

Unit	2	Family	Is	Everything  ~16
a. Listening : My Family  ~16
b. Speaking :  Telling  About Family  ~17
c. Reading : My Family and Relatives  ~18
d. Writing :  My relatives  ~19
e. vocabulary :  Family and relative  ~22
f. Grammar :  Possessive pronouns  ~23

Unit	3	Get	Into	the	Classroom  ~30
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a. Listening : My First Class  ~31
b. Speaking:  Asking for and Giving Iinformation  ~31
c. Reading: Describing English Lesson  ~34
d. Writing: Have Nice day  ~35
e. vocabulary: English Lesson  ~36
f. Grammar: Present Continuous Tense  ~37

Unit	4	Social	Trends  ~41
a. Listening :   Life Stylee  ~41
b. Speaking :   asking for and Giving Opinion  ~42
c. Reading : Modern Life  ~44
d. Writing : that Life  ~45
e. vocabulary : Life Style  ~46
f. Grammar :  present tense and future tense  ~46

Unit	5	It’s	the	Happiest	Day  ~51
a. Listening :  Happy Birthday  ~51
b. Speaking:   Expression of  Happiness, wishes and 

Hope  ~52
c. Reading: Holidays  ~56

√ Eid Al -Fitri  ~56
√ Eid Al – Adha  ~57

d. Writing: let’s celebrate  ~58
e. vocabulary: Holidays  ~59
f. Grammar: Adverbial Clause  ~61

Unit	6	English	for	Tourism  ~66
a. Listening :   World tourist destinations  ~66
b. Speaking :  Asking About and Giving Direction  ~68
c. Reading : English for Tourism & Travel  ~71
d. Writing : Local Food Halal NTB Destinations  ~71
e. vocabulary : English for Tourism  ~73
f. Grammar : Adverb Of  Place  ~75

Unit 7 English Area  ~78
a. Listening :  College Life  ~78
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b. Speaking:   Making and Responding to Request  ~79
c. Reading: At  the Library  ~81
d. Writing:  Studying English  ~82
e. vocabulary: College Life  ~84
f. Grammar: Simple Present  Tense,  Adverbs of  

Degree  ~8
Unit 8 Health  ~89

a. Listening : Health  ~88
b. Speaking : Talking about Like and dislike  ~89
c. Reading : Health Tips  ~91
d. Writing : benefit of  fasting  ~92
e. vocabulary : Health Care  ~95
f. Grammar : gerund, Infinitives + Verb Ing  ~99

Unit	9	Politics  ~102
a. Listening : Religion And Politics  ~104
b. Speaking:   Expressing a Denial Fact  ~106
c. Reading: the Coming of  Islam in Indonesia  ~108
d. Writing:  Islam and Democracy  ~112
e. vocabulary: coming of  Islam  ~113
f. Grammar: Past Participle  ~114

Unit 10 Entertainments  ~115
a. Listening : Going to The Cinema, Movie  ~118
b. Speaking : Talking about Favorite Things  ~119
c. Reading : Indonesian Movie  ~120
d. Writing : My Favorite Film  ~167
e. vocabulary : Entertains vocabulary  ~124
f. Grammar : Adverb of  Time  ~126
g. Adverb of  Place  ~128

Unit	11	I’M	Sorry	to	Hear	That  ~127
a. Listening : feeling Happy  ~130
b. Speaking: Expressing Sympathy 
 and Giving Attention  ~132
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c. Reading: My Day  ~134
d. Writing:  How to describing sympathy 
 and sad  ~135
e. vocabulary: My Day and Sympathy vocabulary ~136
f. Grammar: Adverb of  Condition  ~138

Unit	12	Education  ~138
a. Listening :  I Go to College  ~141
b. Speaking:  Expressing Capability/inability  ~142
c. Reading: English as an International language  ~144
d. Writing: English First  ~146
e. vocabulary: English as an International 
 language ~148
f. Grammar: Modal and  Infinitives  ~149

Unit 13 The Digital Age    ~150
a. Listening : Technology  ~154
b. Speaking : Talking about Cause and Effect  ~156
c. Reading : The Internet  and The ICT  ~159
d. Writing : The Advantages ICT In English 
 Learning  ~161
e. vocabulary : ICT  ~164
f. Grammar :  ~165

√ Past Simple
√ Past Continuous
√ Past perfect

Unit	14	Social	Issues  ~165
a. Listening : Crime  ~168
b. Speaking : Expressing believe and disbelieve  ~170
c. Reading :  Crime and Criminology  ~173
d. Writing : Describing Crime and Criminology  ~173
e. vocabulary : Social  Environment  ~176
f. Grammar : Adjective Clause  ~181
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References  ~180

Dari 14 unit topik pembahsaan semua dikaitkan 
dengan kehidupan nyata mahasiswa sehari-hari dan buku 
ini jauh lebih relevan dari segi keunggulanya, disesuaiakan 
dengan kebutuhan mahasiswa UIN Mataram saat ini. 

Didalam halaman daftar isi dimuat halama judul, 
prakata, dan daftar isi. Isi daftar pustaka diketik dengan 
jenis hurup times new roman, ukuran 12. Tabel of  conten 
di buat dengan tujuan untuk merumuskan semua materi 
ajar yang akan di pelajari dari setiap topik ke topik lainya 
secara berurutan sesuai kebutuhan mahasiswa UIN 
Mataram. 

4. Kegiatan Belajar

Dalam buku ini, materi yang disampaikan disusun 
secara jelas. Pemisahan materi dilakukan dalam beberapa 
kegiatan belajar. Hal tersebut bertujuan agar materi yang 
disampaikan dapat dipelajari dengan mudah dan urut. 
Setiap kegiatan belajar memiliki beberapa komponen 
antara lain, uraian materi, kegiatan siswa, contoh soal, 
evaluasi materi. Adapun keterangan setiap komponen 
tersebut adalah sebagai berikut.

(a)  Uraian materi

Uraian materi berisi penjelasan mengenai materi 
yang dipelajari, uraian materi tersebut bertujuan 
memberikan informasi mengenai isi sub bab pada 
kegiatan belajar. Berikut ini adalah salah satu contoh 
uraian materi yang terdapat dalam buku ajar.
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Gambar	4.5.	
Uraian Materi

Learning Objective
Having finished learning this unit, the students are able to:

• To get information from the text
• To answer the questions based on the text
• To tell the classroom activities
• Apply the expression in interpersonal conversation 

for daily communication.
• Apply the expression in transactional conversation 

for daily communication.
• To surmise the meaning of  some sentences 

contextually.
• To read the text loudly and correctly 

Grammar Intact 
• Past tense

Uraian materi bertujuan untuk melihat informasi 
akurat dan langkah-langkah dari setiap sub poko 
bahasaan yang harus dikuasai, terhadap apa yang akan 
dipelajari oleh mahasiswa dan kompetensi apa yang 
harus diutamakan.

5. Daftar pustaka

Daftar pustaka disusun untuk memberikan informasi 
dan arahan bagi pembaca yangingin meneruskan kajian 
untuk melakukan pengecekan ulang terhadapbuku ajar.
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Gambar	4.11.
Tampilan	Daftar	Pustaka
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5.	 Hasil	 Pengembangan	 Instrument	 Penilaian	
(Assesmen)
Perangkat pembelajaran terakhir yang 

dikembangkan adalah instrument penilaian. Perangkat 
ini dikembangkan berdasarkan indikator-indikator 
yang dirumuskan dalam silabus, RPS dan materi 
ajar yang dikembangakan. Tujuanya adalah untuk 
mengukur pencapaian kompetensi yang diharapkan 
setelah mahasiswa selesai mengikuti proses kegiatan 
pembelajaran. Instrument penilaian yang dikembangkan 
memuat secara garis besar kisi-kisi instrument penilaian, 
rumusan soal-soal tes untuk setiap unit pembelajaran, 
rubrik penilaian keterampilan mendengarkan, berbicara, 
reading dan rubrik penilaian keterampilan menulis yang 
dibuat secara khusus dan dirumuskan batasan-batasanya 
atau kriteria penilaianya. Berikut draf  instrument 
penilaian MKU bahasa Inggris 1 dengan pendekatan 
kontekstual yang dikembangkan untuk mahasiswa UIN 
mataram dalam bentuk tabel 4.15  berikut.

Tabel 4.15. 
Draf  Atau Hasil Awal 

Pengembangan Instrument Penilaian 

No	 Aspek	penilaian	 Keterangan 
1 Kisi-kisi Instrument 

penilaian 
Kisi-kisi dibuat untuk 
memberikan gambaran umum 
mengenai cakupan atau isi 
materi instrument penilaian 
yang dikembangkan, termasuk 
indikator dan bobot penilaian 
yang ada pada masing-masing 
aspek
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2 Soal-soal Soal-soal memuat serangkaian 
dari pertanyaan dan tugas-
tugas atau latihan yang harus 
dikerjakan oleh mahasiswa 
untuk mengukur ketercapain 
dari kompetensi dari materi 
pembelajaran yang diajarkan

3 Rubrik penilaian 
keterampilan 
mendengar, 
berbicara, 
membaca dan 
menulis

Rubrik ini dirancang sebagai 
panduan bagi dosen dalam 
melaksanakan penilain dari 
keempat skils keterampilan 
berbahasa dengan menggunakan 
kriteria yang telah ditentukan. 
Panduan penskoran dibuat 
untuk masing-masing kriteria 
penilaian. 

Hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah MKU 
bahasa Inggris 1 dapat digunakan sebagai indikator 
ketercapaian kompetensi dalam pembelajaran. oleh 
karena itu, instrument penilaian yang dikembangkan 
peneliti tidak hanya melihat ranah kognitif  saja tetapi 
diharapakan dapat berimplikasi pada ranah psikomotorik 
maupun ranah afektif. Dalam assesmen ini, penyususn 
berupaya untuk untuk merancang assesmen yang tepat 
dan sesuai untuk pembelajaran MKU bahasa Inggris 1 
mahasiswa UIN Mataram.

Pada bagaian depan assesmen diberikan sampul, 
sampul assesmen terdiri dari logo kementerian agama 
lembaga UIN Mataram. identitas penyususn dan identitas 
jurusan, fakultas, lembaga, dan tahun pelaksanaan, 
berikut disajikan sampul depan assesmen. 
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Gambar 4.12 
Sampul Asesmen

Assesmen Mata Kuliah MKU Bahasa Ingggris 1 
Dengan Pendekatan Kontekstual 

Penyususn 
M. Mugni Assapari

Gambar 4.13 Kata Pengantar 

KATA	PENGANTAR
Pembuatan perangkat assesmen bertujuan untuk dalam 

upaya memenuhi kebutuhan dosen dan kebutuhan mahasiswa 
yang berkaiatan dengan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris 
1, dan membantu dosen untuk melakasanakan pembelajaran 
aktif.

Secara umum perangkat assemen bermanfaat untuk 
meningkatkan kinerja serta profesionalisme dalam menjalankan 
tugas mengajar. Bagi mahasiswa sangat bermanfaat dalam 
meningkatkan kuwalitas proses pembelajaran aktif  dan 
kontekstual yang berdamapak pada kualitas hasil belajarnya. 

Kami menyadari bahwa perangkat assemen ini masih 
perlu penyempurnaan, walapun telah melalui proses dan 
prosedur yang tertata. Oleh karena itu, untuk saran dan kritik 
yang sifatnya membangun akan diterima dengan senang hati. 
Semoga perangkat assesmen ini dapat dipakai sebagai salah 
satu perangkat pembelajaran. 
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Dalam bagian assesmen, ada dua bentuk tes 
asesmen yang digunakan yakni, tes pemahaman konsep 
dengan menggunkan tes objektif   untuk melihat 
kemampuan kognitif  dan afektif  mahasiswa, Pemilihan 
tes objektif  beradasrkan pada kharakteristik mahasiswa 
dan mata kuliah bahasa Inggris 1. Yang lebih diarahkan 
pada keterampilan berbicara/ berkomunikasi lisan. Tes 
objektif, berupa tes uraian bebas dari sejumlah materi 
ajar yang diuji cobakan. 

Tes objektif, untuk melihat keefektifan dalam hasil 
belajar bahasa Inggris terdiri dari 10 soal uraian yang 
diambil secara acak dari sejumlah materi ajar MKU 
bahasa Inggris, peneliti menaruh sebagian contoh soal 
uraian/essay saja berikut ini. 

 
Uji Kompetensi Kognitif   Topik Materi Ajar Tentang Lombok Destination  Destination 

Gambar 4.14 
Tes objektif  

Welcome	to	Senggigi

Lombok’s traditional tourist resort, Senggigi enjoys a fine 
location along a series of  sweeping bays, with light-sand beaches 
sitting pretty below a backdrop of  jungle-clad mountains and coconut 
palms. In the late afternoon a setting blood-red sun sinks into the surf  
next to the giant triangular cone of  bali’s Gunung Agung.

1. Look at the pictures, and express your idea into paragraph. 
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 Tes keterampilan berbahasa dilihat dari empat 
kemampuan berbahasa, mendengar, berbicara, membaca, 
dan menulis. Dapat dilihat pada pemaparan dibawah 
ini peneliti menampilkan 1 unit yaitu unit 6 materi ajar 
sebagai sampel dan hasil evaluasi dapat  dilihat dibawah 
ini.  Dengan satu sampel topik Lombok Destination.

Peneliti memberikan gambaran rinci dalam 
pengembangan materi yang berpendekatan kontekstual 
dari empat keterampilan berbahasa Inggris dengan 
memasukkan prinsip-prinsip model pembelajaran 
kontekstual pada setiap unit pembahasan empat 
keterampilan berbahasa. Lebih jelasnya, dapat di lihat 
pada tabel di bawah ini. 

Tabel	4.	16 
Deskripsi	Pengembangan	Materi	Ajar	

Berbasis	Kontekstual

No
Empat 

Keterampilan 
Berbahasa

Peneliti 
Mengadaptasi 
Prinsip-prinsip 

Model Pembelajaran 
Kontekstual 

Keterangan 
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1 Listening/ 
mendengar-

kan

Konstruktivisme Setiap pembelajaran listening 
peneliti mengadaptasi pendekatan 
konstruktivisme mengandung 
empat kegiatan inti, yaitu :

√ Mengandung pengalaman nyata 
(Experience)

√ Adanya interaksi sosial (Social 
interaction)

√ Terbentuknya kepekaan terhadap 
lingkungan (Sense making)

√ Lebih memperhatikan 
pengetahuan awal (Prior 
Knowledge)

Lebih rinci, Setiap pembelajaran 
listening selalu mengedepankan 
pada topik yang sesuai dengan 
kehiduan nyata mahasiswa UIN 
Mataram dan mengintegrasikan 
kepada lingkungan pebelajar. 
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2 Speaking/ 
berbicara 

Bertanya 
(Questioning)

Pemodelan 
(modeling)

1. Dalam  sebuah  pembelajaran 
berbicara yang produktif, kegiatan 
bertanya berguna untu :
√ Menggali informasi, baik 

administratif maupun akademis
√ Mengecek pengetahuan awal 

mahasiswa dan pemahaman 
mahasiswa

√ Membangkitkan respon kepada 
mahasiswa

√ Mengetahui sejauh mana 
keingintahuan mahasiswa

√ Memfokuskan perhatian 
mahasiswa pada sesuatu yang 
dikehendaki dosen

√ Membangkitkan lebih banyak 
lagi pertanyaan dari mahasiswa

√ Menyegarkan kembali 
pengetahuan mahasiswa

√ Menurut Bandura dan Walters, 
tingkah laku mahasiswa baru 
dikuasai atau dipelajari mula-mula 
dengan mengamati dan meniru 
suatu model. Model yang dapat 
diamati atau ditiru mahasiswa 
digolongkan menjadi:
a. Kehidupan yang nyata (real life), 

misalnya orang tua, Dosen, atau 
orang lain

b. Simbolik (symbolic), model yang 
dipresentasikan secara lisan, 
tertulis atau dalam bentuk 
gambar.

c. Representasi (representation), 
model yang dipresentasikan 
dengan menggunakan alat-alat 
audiovisual, tape recorder, 
televisi dan radio.
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3 Reading/
membaca

Menemukan 
(Inquiry)

Secara umum proses inkuiri dapat 
dilakukan melalui beberapa 
langkah, yaitu :

a. Merumuskan masalah dari teks 
bacaan reading.

b. Mengumpulkan data dari topic 
bacaan reading

e.  Membuat kesimpulan dari teks 
bacaan reading

4 Writing/ 
menulis 

Masyarakat 
belajar (Learning 

Community)

Refleksi (Reflection)

Konsep Learning Community 
menyarankan agar hasil 
pembelajaran diperoleh dari 
kerjasama dengan orang lain. Hasil 
belajar itu diperoleh dari sharing 
antar mahasiswa, antarkelompok, 
dan antar yang sudah tahu dengan 
yang belum tahu tentang suatu 
materi. Setiap elemen masyarakat 
dapat juga berperan disini dengan 
berbagi pengalaman (Depdiknas, 
2003).

Mahasiwa memberikan kesan dan 
saran mengenai pembelajaran yang 
telah dilakukan, yang dituangkan 
dalam kemampauan menulis 
sebuah paragraph dengan ide yang 
dimiliki.
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5 Grammar/
tata-bahasa

Penilaian yang 
sebenarnya 
(Authentic 

Assessment)

Selama dan sesudah proses 
belajar berlangsung, pengetahuan 
penguasaan tata bahasa bisa 
digunakan untuk formatif maupun 
sumatif, berkesinambungan, 
terintegrasi, dan dapat digunakan 
sebagai feedback. Authentic 
assessment biasanya berupa 
kegiatan yang dilaporkan, PR, 
kuis, karya mahasiswa, prestasi 
atau penampilan mahasiswa, 
demonstrasi, laporan, jurnal, hasil 
tes tulis dan karya tulis.

6 Vocabulary/ 
kosa-kata

Refleksi (Reflection) √ Pernyataan langsung tentang 
apa-apa yang diperoleh  pada 
pembelajaran yang baru saja 
dilakuka.

√ Catatan berupa kosa kata yang 
digunakan mahasiswa dalam 
merefleksikan diri dalam 
berkomunikasi sehari-hari

Sesuai dengan pemaparan yang diatas, 
keterampilan berbahasa yang pertama dalam buku ajar 
bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual adalah 
listening sebagai sampel pada unit 6 akan dipaparkan 
semua keterampilan berbahasa satu demi satu. 
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U N I T  6  

Lombok	Destination

Learning objective 

Having	finished	learning	this	unit,	the	students	are	able	to:

•	 To	get	information	from	the	text

•	 To	answer	the	questions	based	on	the	text

•	 To	tell	the	classroom	about	the	family	

•	 Apply	the	expression	in	interpersonal	conversation	for	daily	
communication	about	

•	 Asking	for	Showing	and	Asking	for	Direction

•	 To	surmise	the	meaning	of	some	sentences	contextually.

•	 Identify	the	Information	about	NTB	destinations.

Grammar	Intact

Adverb	of	Place

Pada draft awal di setiap pembelajaran listening 
peneliti mendeskripsikan dari pembelajaran yang akan 
disajikan sebagai salah satu contoh, setiap unin memiliki 
tujuan pembelajaran secara garsi besar dan mahasiswa di 
tuntut untuk mengikuti tujuan yang ditampilkan dalam 
setiap pembahasan. 
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a. Listening 

 
World Tourist Destination  

 

Task	1.	Listen	the	audio	and	Recording	carefully	
Conversation 1

Rasyid	 : There she is! 
Oby	 : Hi!
Rasyid	 : Great to see you Oby – this is Radet.
Oby	 : Hi, nice to meet you, Radet. 
Radet	 : nice to meet you Oby. I have never been 

here before. I have always wanted to visit 
Lombok.    

Oby	 : Wow, this is your first visit to Lombok – 
you’ve never been here before? Well, I’m 
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glad you could come – we’re really looking 
forward to showing you around.

Rasyid	 : Come on. Let’s get going.
Oby	 : Here, let me help you with this bag. What 

have you got in here? It weighs a ton.
Rasyid	 : Oh - come on. We need to get a move 

on.
Oby	 : Stephen’s brought his friend Jazz over to 

Lombok for a few days. So we’re going to 
give him a tour of  the city and show him 
the sights.

Rasyid	 : Come on Oby - we need to get to central 
Lombok for your surprise.

Oby	 : Surprise? What for me? I’ve got a 
surprise!

Di setiap pembelajaran listening peneliti 
mengikutkan gambar supaya memudahkan mahasiswa 
dapat mengambil kesimpulan atau gambran dari 
materi listening yang akan diperdengarkan setiap kali 
pemebelajaran dan diikut sertakan teks setiap kali 
percakapan dialog monolog berlangsung. 

Yang kedua keterampilan speaking pada setiap 
draft peneliti juga menampilkan gambar sebagai rambu-
rambu untuk memudahkan mahasiswa dalam melihat 
objek nyata di setiap kali pembahasaan. Dengan topik 
Asking About and Giving Direction. 



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     321

b. Speaking 
 

Asking  for Giving  Direction  

Task 1. Look at the pictures, and express your idea 
about these pictures in front of the classroom.

examples:1

Excuse me / Excuse me sir or madam.• 
I am new here.• 
I’m lost.• 
I am sorry to interrupt you, but…• 
Excuse me, could you help me, please?• 
I am sorry.• 
Sorry, I am not from around here.• 
Excuse me madam, I seemed to be lost.• 
Hello / Hello sir or madam.• 

Di setiap pembelajaran speaking/berbicara 
sosok gambar sebgai contoh sehingga mahasiswa bisa 
meniru seperti yang ada dalam gambar dalam setiap 
konteks pembelajaran berbicara, dan tidak lupa peneliti 
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menampilkan contoh teks lengkap dari berbicara sehingga 
pembelajaran speaking meberikan kesan menarik dan 
mudah untuk dipahami. 

Komponen keterampilan berikutnya adalah reading 
comprehension, mahasiswa di tuntut untuk melatih vocal 
dalam setiap kali pengucapan kosa kata yang ada dalam 
teks bacaan bahasa Inggris yang di tampilkan. Dengn 
topik English for Tourism & Travel. 

c. Reading   English for Tourism  

Welcome	to	Senggigi

Lombok’s traditional tourist resort, Senggigi enjoys a fine 
location along a series of  sweeping bays, with light-sand beaches 
sitting pretty below a backdrop of  jungle-clad mountains and coconut 
palms. In the late afternoon a setting blood-red sun sinks into the surf  
next to the giant triangular cone of  bali’s Gunung Agung.
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Materi reading di sajikan dalam bentuk teks yang 
disertakan gambar untuk memudahkan mahsiswa 
melihat isi dan ide dalam sebuah bacaan secara cepat dan 
mudah. 

Kompoen keterampilan yang keempat writing, 
dalam keterampilan writing mahasiwa di tuntut untuk 
membuat sebuah percakapan singkat dalam bentuk 
paragraf  dari apa yang ditemukan dalam dialog writing 
teks yang di sajikan. Dengn topik Local Food Halal NTB 
Destinations. 

d. Writing 

 Task 1. After reading  the texts translate  into 
Bahasa Indonesia.

		 Ayam	Taliwang

Top of  the list is Ayam Taliwang, that should be one 
of  the first “plate” stops on any culinary trip to Lombok. 
This popular dish is a flavorsome spicy grilled chicken. 
Originally introduced by the people of  Karang Taliwang 
village, it has become a culinary icon of  the island of  
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Lombok. Ayam Taliwang is made of  chicken which is 
preferably free range. It is half  cooked on the grill, then 
removed and dipped in a marinade of  cooking oil and 
spicy sauce made of  garlic, chili and shrimp paste. Once 
the marinade sets, it is then grilled again until perfection. 
Normally Ayam Taliwang is served with Plecing (boiled 
spinach or morning glory with fresh tomato sauce) or 
Sambal Beberuk.

Ayam Taliwang is the iconic dish from Lombok and 
can be found at any restaurant serving Lombok cuisine.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ayam_Taliwan

Satay	Rembiga	

  

Satay uniquely spells Indonesia, and Lombok is no 
exception. This spicy and sweet dish is a delicious delicacy 
of  Lombok. It humbly consists of  seasoned grilled meat 
skewers served with white rice.  The ingredients  used 
make all the difference in its taste. Named after the village 
that it originated from, Rembiga village in Selaparang, 
Satay Rembiga is a simple yet appetizing dish.
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 Dari setiap tampilan pembelajaran writing, peneliti 
selalu mengikutkan gambar dan teks untuk memudahkan 
setiap mahasiswa dalam menulis paragraph yang serupa 
dengan materi ajar yang ditampilkan. 

Komponen keterampilan yang ditambahkan 
peneliti adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai 
kosa kata dan tata bahasa sebagai acauan penting juga 
dalam pembelajaran bahasa. Dengan topik English for 
Tourism  untuk kosa kata dikaitkan dengan dengan setiap 
topic yang diajaikan agar mahasiwa merasa terbantukan 
dengan kosa kata mahasiswa mampu merangkai kata 
menjadi kalaimat dan dengan kosa kata mereka mamapu 
berkomunikasi aktif. Dan tata bahasa sebagai evaluasi 
penguasan mahasiswa terhadap materi yang sudah 
diajarkan apakah mampu untuk diimplementasikan 
dalam kapasitas kompetensi dari setiap topik yang di  
telah diajarkan. 

e. Vocabulary

Vocabulary Practice 
a.	 Giving	Directions	to	Say	‘Go	Straight’;

Go straight.• 
Go along the road.• 
Go down there.• 
Go down or walk down the street.• 
Go up or walk up the street• 
Go straight along this road.• 
Go past the bus stop.• 
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Go toward the church.• 
Go ahead.• 

Setiap kosa kata tidak lepas dari satu totpik dan 
memeiliki kaitan dengan topik-topik yang lain. Berikutnya 
materi ajar tentang yang terkait tata bahasa dengan topic 
adver of  place. 

Examples	of	Adverbs	of	Place

Adverbs of  place ending in -WHERE
Adverbs of  place that end in -where express the 

idea of  location without specifying a specific location or 
direction.

Examples:
I have nowhere to go.• 

I would like to go somewhere cold for my • 
vacation.

I keep running in to Mariah everywhere!• 

Is there anywhere I can find a perfect plate of  • 
spaghetti around here?

Setiap materi ajar yang berkaitan dengan 
gramatikal/tata bahasa, mahasiswa di tuntut untuk 
memahamai biar di setiap komunikasi lisan dan tulisan 
semakin mantap dan teratur dalam bertutur kata seperti 
native speaker/penutur aslinya.  
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Tabel 4.17 
Rubrik Penilaian 

 Rubrik Penilaian dengan Topik Lombok Destination 

RUBRIK PENILAIAN SPEAKING 

No  ASPEK  SKOR  KETERANGAN 

1 Pengucapan  5 Mudah dipahami dan memiliki 
aksen penutur asli 

  4 Mudah dipahami meskipun dengan 
aksen tertentu 

  3 Ada masalah pengucapan yang 
membuat pendengar harus 
konsentrasi penuh dan kadang-
kadang ada kesalahpahaman 

  2 Sulit dipahami karena ada masalah 
pengucapan, sering diminta 
mengulang 

  1 Masalah pengucapan serius 

Dari ke dua bentuk tes ini peyusun juga melengkapi 
rubrik penilaian dari keempat kemampuan berbahasa 
dan dideskripsiskan dari setiap aspek  yang tertera  dalam 
pembahasaan yang ada dalam buku ajar, namun peneliti 
hanya menguji cobakan dari beberapa topik dari materi 
ajar dan di tata rapi dalam perangkat pembelajaran 
berupa perangkat assesmen pembelajaran bahasa Inggris 
1 mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Hasil 
diskusi menunjukkan  bahwa perangkat pembelajaran 
yang telah dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan 
dan karakter mahasiswa pada mata kuliah MKU bahasa 
Inggris 1.  Langkah berikutnya, peneliti melanjutkkan 
penelitian ini pada tahap validasi. 
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6. Hasil	Validasi	Ahli	(expert eppraisal)
Sebelum melakukan ujicoba, perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris 1 dengan pendekatan 
kontekstual yang dikembangkan divalidasi terlebih 
dahulu oleh ahli perangkat dan materi ajar Bahasa 
Inggris. validasi perangkat pembelajaran Bahasa Inggris 
1 dilaksanakan oleh dosen Pendidikan Bahasa Inggris, 
Fakultas Bahasa dan seni, Universitas Negeri Mataram 
yang mempunyai latar belakang sesuai dengan perangkat 
dan materi ajar yang dikembangkan. validasi oleh ahli 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris bertujuan untuk 
mendapatkan informasi, kritik, dan saran agar perangkat 
atau media pembelajaran Bahasa Inggris 1 dengan 
pendekatan kontekstual yang dikembangkan menjadi 
produk yang berkualitas secara sebagai aspek perangkat 
pembelajaran.

a.	 Tingkat	 Validitas	 Perangkat	 Pembelajaran	
Bahasa	Inggris	1

Tahap validasi perangkat dilakukan agar perangkat 
pembelajaran yang kontekstual yang dikembangkan 
dapat diketahui kelayakannya berdasarkan penilaian 
ahli materi dan ahli perangkat. validasi perangkat 
pembelajaran yang kontekstual dilakukan oleh: 1) ahli 
materi yang berkompeten di bidang Bahasa Inggris; dan 2) 
ahli perangkat yang berkompeten dalam bidang media/
perangkat pembelajaran Bahasa Inggris. Instrument 
yang digunakan dalam tahap validasi ahli ini adalah 
angket. Angket yang digunakan adalah angket tertutup. 
Angket tertutup menggunakan skala linkert dengan 
pilihan jawaban sangat baik dengan kode angka 4, baik 
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dengan kode angka 3, cukup baik dengan kode angka 3, 
kurang baik dengan kode angka 1, berikut paparan hasil 
validasi. 

1. Hasil validasi Silabus

Sebelum melakukan uji coba, desain silabus yang 
dikembangakan divalidasi oleh tim ahli atau yang disebut 
dengan expert’s judgement. validasi silabus dan konsultasi 
kepada tim ahli terhadap produk dilakukan dengan 
tujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari tim 
ahli sampai dengan tujuan untuk mendapatkan suatu 
persetujuan, sehingga perangkat atau prototype berupa 
silabus yang dikembangkan berbasis kontekstual untuk 
mahasiswa UIN Mataram di perguruan tinggi Islam 
negeri Mataram.

validasi ahli terhadap produk ini diperoleh dari tim 
ahli/ experts Bahasa Inggris. Saran dan masukan ahli 
digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang masih 
terdapat didalam produk yang berupa silabus, yang akan 
diujicobakan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 
kelayakan produk apabila diimplementasikan dalam 
skala yang luas. Berikut pemaparan hasil validasi silabus 
berdasarkan penilian ahli dengan instrument angket.
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Tabel 4.18 
Hasil validasi Silabus

No Komponen Silabus 
Hasil Validasi

Validator 
1

Validator 
2

Rata-
rata

Ket.

A Komponen Isi 

1 Kelengkapan identitas 
mata kuliah. 4 4 4 Sangat 

valid

2 Kejelasan rumusan 
deskripsi mata kuliah 4 3 3,5 Valid 

3

Kesesuaian antara 
deskripsi mata kuliah 
dan pembelajaran 
kontekstual yang 
dikembangkan

3 4 3,5 Valid

4
Kejelasan rumusan 
capaian pembelajaran 
dalam mata kuliah 

3 4 3,5 Valid

5

Kesesuaian antara 
capaian pembelajaran 
mata kuliah dengan 
pembelajaran 
kontekstual.

3 4 3,5 Valid

6

Kesesuaian antara 
capaian pembelajaran 
dan deskripsi mata 
kuliah

3 4 3,5 Valid

7 Kejelasan pemaparan 
materi pembelajaran 4 4 4 Sangat 

Valid

8

Kesesuaian antara 
capaian pembelajaran 
dan bahan kajian 
pembelajaran

3 4 3,5 Valid
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9
Kejelasan referensi yang 
dipergunakan dalam 
perkuliahan

4 4 4 Sanagat 
valid

10
Kesesuaian antara bahan 
kajian dan referensi yang 
digunakan

4 4 4 Sangat 
valid

B Bahasa

11
Ketepatan penggunaan 
bahasa Inggris yang baik 
dan benar

4 4 4 Sangat 
valid

12 Keakurasian dan 
keefektifan kalimat 3 4 3,5 valid

13 Keefektifan struktur 
dalam kalimat 4 4 4 Sangat 

valid
Rata-rata 

Persentase 
3,53 3,92 3.72 Sangat 

Valid 
berdasarkan hasil penilaian 90 % dari semua 

komponen silabus sudah valid dan 10% perlu perbaikan, 
hasil validasi silabus menunjukkan bahwa tingkat 
validasi silabus berada pada kuwalifikasi sangat valid. 
Walapun silabus berkualifikasi sangat valid, ada beberapa 
komentar dan saran dari ahli dengan adanya perbaikan, 
hasil perbaikan itu perangkat silabus di uji cobakan. 
Disajikan pada tabel 4.5 berikut:
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Tabel 4.19 
saran dan masukan pada silabus

No Saran /Masukan Perbaikan 

1

Hal 7 pada indikator: bagian awal yang 
merupakan kegiatan pembelajaran, langsung 
pada kemampuan mahasiswa yang mencakup 
capaian kognitif. Afektif dan tambahan masukan 
expert yakni, aspek psikomotorik mahasiswa.

Sudah diperbaiki dengan 
domain tersebut.

Berdasarkan Tabel 4.12. saran yang diberikan 
berdasarkan hasil validitas tentang (1) kegiatan 
pembelajaran, langsung pada kemampuan mahasiswa 
yang mencakup capaian kognitif, afektif, dan psikomotorik 
mahasiswa.   Hasil perbaikan yang dilakukan oleh peneliti 
adalah memasukkan aspek psikomotorik mahasiswa 
sebagai salah satu aspek sasaran capaian pembelajaran.

2. Hasil validasi  RPS 

Hasil validasi RPS  diperoleh dari ahli Bahasa Inggris, 
validator 1. Dan validator 2. Saran dan masukan Tim ahli/
experts digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang 
masih terdapat didalam produk yang berupa RPS, yang 
akan diujicobakan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 
kelayakan produk apabila diimplementasikan dalam 
skala yang luas. Berikut pemaparan hasil validasi RPS 
berdasarkan penilian ahli dengan instrument angket.
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Tabel 4.20 
Hasil validasi RPS

No Komponen RPS 
Hasil Validasi

Validator 
1

Validator 
2

Rata-
rata Ket. 

Isi yang Disajikan

1 Identitas Mata Kuliah 4 4 4 Sangat 
Valid

2 Deskripsi Mata Kuliah 4 4 4 Sangat 
Valid

3 Standar Kompetensi (SK) 3 4 3,5 Valid

4

Kompetensi Dasar (KD)

- Rumusan kompetensi  
dasar (KD) jelas 3 4 3,5 Valid 

-  Urutan kompetensi dasar 
(KD) sesuai dengan 
hirarki konsep disiplin 
ilmu atau tingkat 
kesulitan materi

3 4 3,5 Valid 

5

Metode Pembelajaran

-   Metode pembelajaran 
sesuai dengan 
kompetensi dasar (KD)

4 4 4 Sangat 
valid 

-   memberikan 
kesempatan kepada 
pembelajar untuk 
aktif dalam kegiatan 
pembelajaran

4 4 4 Sangat 
valid 

-   Metode pembelajaran 
sesuai dengan 
pengalaman belajar 
yang dikembangkan

3 4 3,5 Valid 
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6

Media/Alat Pembelajaran

-   Media pembelajaran 
sesuai dengan 
kompetensi dasar (KD) 
yang dikembangkan 4 4 4

Sangat 
Valid 

7

Evaluasi

-   Evaluasi sesuai untuk 
mengukur kompetensi 
dasar (KD) yang 
dikembangkan

4 4 4 Sangat 
Valid 

-   Bobot masing-masing 
kriteria evaluasi jelas 4 4 4 Sangat 

Valid 

8

Referensi

Bahan kajian dalam materi 
pembelajaran sesuai 
dengan daftar referensi

4 4 4 Sangat 
Valid 

Bahasa 

9
Penggunaan Bahasa 
Inggris yang baik dan 
benar

4 4 4 Sangat 
Valid 

10 Keefektifan struktur dalam 
kalimat 3 4 3,5 valid 

Rata-rata presentase 3,64 4 3,82 Sangat 
valid 

berdasarkan hasil penilaian, 90 % dari semua 
komponen RPS sudah valid dan 10% perlu perbaikan, 
dapat disimpulkan RPS yang dikembangkan oleh 
peneliti berada pada kategori layak dilanjutkan pada 
uji coba kelas terbatas. Hasil validasi berupa saran dan 
masukan serta perbaikan dilakukan peneliti untuk 
menyempurnakan rencana pembelajaran semester (RPS) 
yang dikembangkan agar lebih valid untuk dijadikan 
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perangkan pembelajaran. Saran atau masukan disajikan 
pada Tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21. 
Saran dan Masukan pada RPS

No Komentar dan saran Perbaikan 
1 Konsisten dalam penggunaan jenis dan ukuran font. Sudah diperbaiki 

3. Hasil validasi Buku Ajar

Hasil validasi materi ajar yang telah dikembangkan 
oleh peneliti menjadi buku ajar kemudian divalidasi oleh 
dua ahli materi Bahasa Inggris sebelum diberikan kepada 
mahasiswa. Hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 4.22 
sebagai berikut:

No Aspek Yang Dinilaian

Hasil Validasi 

Validator 
1

Validator 
2

Rata-
rata Ket. 

I Struktur Buku Ajar

1. Desain sampul/cover, 
Tampilan Buku Ajar 
Secara Keseluruhan 

4 4 4 Sangat 
Valid 

 2. Organisasi buku ajar 
secara keseluruhan. 4 4 4 Sangat 

Valid

II  Materi Buku Ajar
3. Kesesuaian materi buku 

ajar dengan KD dan 
indikator

4 4 4 Sangat 
Valid 

4. Kecocokan antara tema 
dan materi buku ajar 4 4 4 Sangat 

Valid 
5. Kejelasan pemaparan 

materi buku ajar 4 4 4 Sangat 
Valid
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6. Kedalam pemaparan 
materi buku ajar 4 4 4 Sangat 

Valid

7. Kemenarikan isi 
materi buku ajar yang 
kontekstual

4 4 4 Sangat 
Valid

8. Kemudahan dalam 
memahami isi buku ajar 4 3 3,5 Valid 

9. Kesesuaian antara materi 
buku ajar dengan konteks 
kehidupan mahasiswa

4 4 4 Sangat 
Valid

10. Kesesuain materi buku 
ajar dengan gambar dan 
ilustrasi lainya

4 4 4 Sangat 
Valid

11. Relevansi buku ajar 
dengan kebutuhan 
pebelajar

4 4 4 Sangat 
Valid

B BAHASA

12. Ketepatan pengunaan 
bahasa Inggris yang baik 
dan benar

4 4 4 Sangat 
Valid

13. Keakurasian dan 
keefektifan kalimat. 3 3 3 Valid 

14. Keefektifan struktur 
kalimat dalam 
pengunaanya

3 3 3 Valid 

Rata-rata 3,85 3,78 3,81 Sangat 
valid 

Berdasarkan hasil penilaian angket tertutup 
dalam tahap validasi ahli hasil validasi buku ajar yang 
dikembangkan menunjukkan bahwa tingkat validasi buku 
ajar berada pada kuwalifikasi sangat valid. Walaupun 
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ada beberapa komentar yang disampaiakna oleh tim 
ahli validator. Bahan ajar yang telah dikembangkan oleh 
peneliti divalidasi oleh pakar dengan rangkuman hasil 
rekapitulasi dan revisi sesuai dengan komentar dari ahli  
dapat dilihat pada Tabel 4.23 dan 4.9 berikut.

Tabel 4.23 
Hasil penilaian validator terhadap buku ajar 

yang dikembangkan

Aspek	Penilaian Hasil Penilaian Kategori

Desain Cover 4 sv

Desain Isi 4 sv

Kekontekstualan Modul 4 sv

Kelengkapan Materi 4 sv

Isi materi 4 sv

Rata-Rata 4,8 Sangat valid 

Tabel 4.24 
Saran Revisi Buku Ajar

No	 Sebelum	Direvisi	 Setelah Revisi

1
Ada satu unit materi ajar 
masih berbahasa Indonesia 
dan tolong diperjelas 

Sudah diperbaiki pada Unit 
4

BerdasarkanTabel 4.24 hasil masukan atau saran 
hasil validasi adalah setiap unit harus menggunkan 
bahasa Inggris yang jelas maksudnya yang disesuaikan 
dengan unit lainya. Hasil penilaian kelayakan materi 
ajar yang telah dikembangkan dapat disimpulkan bahwa 
materi ajar berada pada kategori layak untuk digunakan 
atau diberikan kepada mahasiswa.
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4. Hasil validasi Instrumen Penilaian 

Hasil validasi instrument penilaian  diberikan oleh 
para ahli (expert judgement), Berikut paparan penilaian 
para ahli tentang hasil dari validasi instrument penelitian  
perangkat pembelajaran Bahasa Inggris 1. Berikut Tabel 
4. 25.

No Komponen Assesmen 

                              Hasil Validasi 

Validator 
1

Validator 
2

Rata-
rata Ket.

I MATERI 

1 Kesesuaian antara materi 
dengan kebutuhan Mahasiswa 4 4 4 Sangat 

valid 

2 Kesesuaian antara materi 
dengan indikator  penilaian 4 4 4 Sangat 

valid 

3 Kesesuaian antara soal/evaluasi 
dengan indikator pembelajaran 3 4 3,5 Valid 

4
Kesesuaian materi dan soal/
evaluasi dengan pembelajaran 
kontekstual

3 4 3,5 Valid 

5

Kesesuaian materi dengan 
soal terhadap tingkat kognitif 
dan tingkat perkembangan 
psikomotorik mahasiswa

4 4 4 Sangat 
valid 

6

Kesesuaian antara conten materi 
yang ditanyakan terhadap 
tingkat perkembangan afektif 
mahasiswa

4 4 4 Sngat 
valid 

II Struktur/konstruksi

7 Kejelasan petunjuk dalam 
pengerjaan soal 4 4 4 Sangat 

valid 

8
Kejelasan perumusan pokok 
soal/evaluasi di setiap akhir 
materi

4 4 4 Sangat 
valid 
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9 Kejelasan perumusan 
pensekoran 3 4 3,5 Valid 

III Bahasa

10
Kejelasan dan ketepatan 
penggunaan Bahasa Inggris 
yang baik dan benar

4 4 4 Sangat 
valid 

11

Keefektifan penggunaan 
bahasa dalam meningkatkan 
kemampauan bahasa Inggris 
mahasiswa

4 4 4 Sangat 
valid 

12

Keefisienan dalam penggunaan 
Bahasa untuk meningkatkan 
daya nalar dan motivasi 
mahasiswa

4 4 4 Sangat 
valid 

13
Keterorganisiran penggunaan 
struktur-struktur dalam 
kalimat

3 4 3,5 Valid 

Rata-rata 3,69 4,30 3,99 Sangat 
valid 

Hasil validasi instrument penilaian  perangkat 
pembelajaran  menunjukkan bahwa tingkat validasi 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris 1 berada pada 
kuwalifikasi sangat valid. Akan tetapi, ada beberapa 
komentar dan saran dari validator oleh karena itu 
instrument itu direvisi berdasarkan hasil masukan dan 
diskusi dengan para ahli. Komentar dan saran ahli dapat 
di lihat pada pemaparan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 4. 26. 
Revisi  Berdasarkan validasi Ahli

No Komentar dan saran Revisi 

1 Perlu diperjelas berapa persentase dalam pengukuran  
kognitif. Sudah direvisi

2

Setiap berakhirya perkuliahan perlu di perjelas treatment 
yang di berikan kepada mahasiswa, bentuk perlakuan 
berupa soal latihan dalam upaya untuk melihat efektifitas 
pembelajaran

Sudah direvisi 

b.	 Tingkat	 Kepraktisan	 Perangkat	 Pembelajaran	
Bahasa	 Inggris	 1	 Dengan	 Pendekatan	
Kontekstual

Kepraktisan Perangkat pembelajaran yang telah 
divalidasi diukur dari dua hal yaitu: respon dosen, dan 
respon mahasiswa. Tingkat kepraktisan perangkat 
pembelajaran Bahasa Inggris 1 dengan pendekatan 
kontekstual yang diperoleh dari diuraikan dibawah ini:

1. Hasil Uji Coba Kepraktisan Perangkat 
Pembelajaran

Kepraktisan perangkat pembelajaran diukur 
menggunakan angket dan dilakukan pada awal 
perkuliahan. Untuk uji coba lapangan awal kelompok 
kecil dilakukan pada kelas BKI B mahaiswa sebanyak 10 
orang. Subjek penelitian untuk uji coba lapangan utama 
pada kelompok besar dilakukan pada   kelas BKI II A, dan 
BKI II B. 

2. Respond Dosen  Terhadap Kepraktisan Perangkat 
Pembelajaran
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Respond dosen terhadap kepraktisan perangkat 
pembelajran Bahasa Inggris 1 dengan pendekatan 
kontekstual  dikumpulkan dengan instrument angket 
yang diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah. 
Dan tanggapan dosen terhadap semua perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris 1. Sesuai dengan masukan 
dan saran yang diberikan, disimpulkan bahwa perangkat 
pembelajaran cukup peraktis untuk digunakan dalam 
upaya untuk meningkatakan hasil kemampauan dalam 
berkomunikasi mahasiswa setiap hari. Terkait dengan 
saran dan masukan yang diberikan  langsung untuk 
mendapatakan  perangkat yang lebih baik dan sempurna. 
Hal-hal yang didiskusikan adalah tingkat kebutuhan 
mahasiswa terhadap materi ajar yang kontekstual dan 
sesuai dengan lingkungan belajarnya. Menurut  dosen 
pengampu, silabus dan RPS sudah cukup bagus dan 
peraktis dijadikan perangkat pembelajaran bahasa Inggris. 
Hanya saja  buku ajar perlu diperjelas secara detail sesuai 
dengan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan 
model yang digunakan dalam penyusunanya. 

Tabel 4. 27, 
hasil respond dosen terhadap kepraktisan Perangkat 

Pembelajaran Bahasa Inggris 1.

NO Pernyataan 
           Respons  

Skor Keterangan 

A Keperaktisan  Silabus 

1 Tampilan silbus menarik 3 Setuju 

2 Bahasa dalam silabu mudah dimengerti 3 Setuju 
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3 Deskripsi mata kuliah dalam silabus jelas 4 Sangat setuju 

4
Kejelasan Capaian mata kuliah dalam silabus 
mengarahkan saya pada tujuan yang ingin 
dicapai dalam perkuliahan 

4 Sangat setuju 

5
Kejelasan bahan kajian dalam silabus 
memudahkan saya dalam memahami materi 
yang akan diajarkan

4 Sangat setuju 

6 Referensi dalam silabus jelas, dan memudahkan 
saya dalam memahami arah pembelajaran 4 Sangat setuju 

7 Dengan adanya silabus ini, menjadi rambu 
dalam mengarahkan pembelajaran 3 Setuju 

Rata-rata 3,57 Peraktis 

No Pernyataan 
Respons 

Skor Keterangan 

B Keperaktisan RPS

1 Tampilan RPS ini menarik 3 Setuju 

2 Tulisan pada RPS ini mudah untuk dibaca 3 Setuju 

3 Penggunaan bahasa pada RPS mudah 
dimengerti 4 Sangat setuju 

4
Kejelasan capaian pembelajaran dalam RPS 
memudahkan saya dalam memahami tujuan 
akhir yang ingin dicapai dalam perkuliahan

4 Sangat setuju 

5
Kejelasan kompetensi akhir dalam RPS 
memudahkan saya dalam memahami materi 
yang akan diajarkan

4 Sangat setuju 
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6
Kejelasan bahan kajian dalam RPS memudahkan 
saya dalam memahami materi yang akan 
diajarkan

3 Setuju 

7
Metode yang disajikan dalam RPS memudahkan 
saya dalam memahami strategi yang diterapkan 
dalam pembelajaran

3 Setuju 

8
Penyajian waktu pembelajaran pada RPS 
memudahkan saya dan mengarakahan untuk 
keefektifan waktu

4 Sangat setuju 

9 Pengalaman belajar dalam RPS dapat menjadi 
pemandu dalam pencapaian pembelajaran 3 Setuju 

10
Kejelasan arak sikap, dan maupun keterampilan 
dalam RPS dapat memudahkan saya dalam 
penilaian 

3 Setuju 

11
Indikator dalam RPS memudahkan saya 
dalam memahami arah pencapaian dalam 
pembelajaran

4 Sangat setuju 

12 Kejelasan kriteria penilaian dalam RPS 
memudahkan dalam peroses pembelajaran 3 Setuju 

13 Referensi dalam RPS jelas dapat memudahakn 
saya dalam mencari bahan materi yang lain 4 Sangat setuju 

14 RPS sesuai dengan kebutuhan pebelajar 4 Sangat setuju 

15 RPS yang disususn sesuai dengan pembelajaran 
Kontekstual 4 Sangat setuju 

Rata-rata 3,53 Peraktis 
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No Pernyataan Respons 
Skor Keterangan 

C  Keperaktisan Buku Ajar

1 Buku bahasa Inggris 1 menarik 3 Setuju 

2 Sampul buku menarik 4 Sangat setuju 

3 Tulisan mudah di baca pembaca 4 Sangat setuju 

4 Disertakan dengan ilustrasi gambar di setiap unit 
materi ajarnya 4 Sangat setuju 

5 Bahasanya mudah dimengerti 3 Setuju 

6 Tinjauan mata kuliah dalam buku ini memudahkan 
saya memahami isi buku ini 3 Setuju 

7 Setiap tema disesuaiakan dengan kebutuhan 
pebelajar 4 Sangat setuju 

8 Materinya mudah di pahami 4 Sangat setuju 

9 Contoh yang disajikan sesuai dengan kehidupan 
lingkungan sekitar pebelajar 4 Sangat setuju 

10
Buku ini membantu komunikasi antar dosen dan 
mahsiswa lainy dalam berkomunikasi bahasa 
Inggris setiap harinya

3 Setuju 

11 Dengan adanya buku ini saya mudah 
mengarahkan mahsiswa dalam belajar 4 Sangat setuju 

12 Dengan adanya buku ini pembelajaran bahasa 
Inggris lebih terarah 3 Setuju 

13 Semua latihan dalam buku ajar bahasa Inggris 
disesuaikan dengan materi ajar setiap unit 3 Setuju 

Rata-rata 3,23 Praktis 
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No Pernyataan 
      Respons

Skor   Keterangan 

D  Keperaktisan Assesment 

1 Tampilan assesmen menarik
3

       setuju

 Tulisan pada assesmen ini mudah dipahami 4 Sangat setuju

3 Bahasa dalam assesmen ini mudah di baca dan 
dimengerti 4 Sangat setuju

4 Dengan adanya assesmen memudahkan saya untuk 
mengukur kemampuan 3 setuju

5  Assesmen ini tujuan untuk memudahkan mengukur 
kemampuan 3 setuju

6 Uji kompetensi  memudahkan saya  dalam 
pengukuran kognisi mahasiswa 4 Sangat setuju

7
Dengan adanya ssesment bisa dijadikan ukuran 
dam menilia Pre test dan post test untuk mengukur 
kemampuan kompetensi kognitif  mahasiswa

4 Sangat setuju

8 Refleksi assesmen sebagai alat untuk evaluasi di 
akhir materi kuliah 4 Sangat setuju

9 Ranah dan arah penilian sikap mudah untuk 
dipahami 4 Sangat setuju

10 Dengan adanya ssesmen ini memudahkan saya 
dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran 4 Sangat setuju

11 Assesmen tujuanya untuk memudahkan dalam 
penilian sikap 4 Sangat setuju

12 Assesmen ini memudahkan saya dalam melakukan 
penilain dalam peroses pembelajaran 4 Sangat setuju

Jumlah 45

Rata-Rata 3.75

Kategori Praktis
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Pemaparan diatas menunjukkan respon yan positif  
terhadap perangkat pembelajaran berpendekatan 
kontekstual. Kepraktisan  perangkat silabus sebesar 3, 
57 berada pada kategori peraktis, tingkat kepraktisan 
perangkat RPS sebesar 3, 53 juga berda pada kategori 
peraktis, sedangkat tingkat kepraktisan perangkat buku 
ajar sebesar 3, 23 juga berada pada kategori peraktis, 
dan tingkat keperaktisan assessmen sebesar 3,75 berada 
pata tingak kategori peraktis juga. Walapaun tingkat 
keperaktisan perangkat sangat peraktis secara umum, 
namun ada beberapa komentar dan saran masukan 
dari dosen pengampu mata kuliah berkenaan dengan 
keperaktisan penggunaan perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual selama 
tahap uji coba pada semester II. Respon dan saran 
diuraikan secara umum dibawah ini. 

Dari segi materi sudah cukup bagus karena berkenaan 1. 
dengan kebutuhan mahasiswa umunya.

Materi yang sudah mengacu kepada pembelajaran 2. 
yang kontekstual sesuai dengan lingkungan 
pebelajar.

Dari segi tampilan buku ajar perlu disesuaikan dengan 3. 
latar belakang kampus UIN cover buku ajar perlu 
disesuaiakan dengan karakter mahasiswa UIN.

Rentang assesmen penilian pada matakuliah 4. 
bahasa Inggris 1 sudah cukup pas dan pantas dalam 
pengukuran kompetensi mahasiswa. 

Berdasarakan komentar dan saran, peneliti perlu 
melakukan penyempurnaan pada aspek tampilan cover 
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dan supaya sesuai dengan karakter mahasiswa UIN 
Mataram dari segi tampilan.

3. Respond Mahasiswa  Terhadap Kepraktisan 
Perangkat Pembelajaran 

Respond mahasiswa secara rinci terhadap 
kepraktisan perangkat diperoleh melalui instrument 
angket yang disebarkan secara umum dalam skala kecil 
pada mahasiswa (BKI B) semester II adalah disajiakan 
dalam tabel 4.28

NO Pernyataan 
          Respons 

Skor Keterangan 

A Keperaktisan  Silabus 

1 Tampilan silbus menarik 4 Sangat setuju

2 Bahasa dalam silabus  mudah dimengerti 4 Sangat setuju

3 Deskripsi mata kuliah dalam silabus jelas 4 Sangat setuju

4
Kejelasan Capaian mata kuliah dalam silabus 
mengarahkan saya pada tujuan yang ingin dicapai 
dalam perkuliahan 

4 Setuju 

5 Kejelasan bahan kajian dalam silabus memudahkan 
saya dalam memahami materi yang akan diajarkan 4 Sangat setuju

6 Referensi dalam silabus jelas, dan memudahkan 
saya dalam memahami arah pembelajaran 4 Sangat setuju

7 Dengan adanya silabus ini, menjadi rambu dalam 
mengarahkan pembelajaran 3 setuju

JUMLAH 27

RATA-RATA 3,85

Kategori Praktis
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No Pernyataan 
Respons 

Skor Keterangan 

B Keperaktisan RPS

1 Tampilan RPS ini menarik 4 Sangat setuju

2 Tulisan pada RPS ini mudah untuk dibaca 4 Sangat setuju

3 Penggunaan bahasa pada RPS mudah dimengerti 4 Sangat setuju

4
Kejelasan capaian pembelajaran dalam RPS 
memudahkan saya dalam memahami tujuan akhir 
yang ingin dicapai dalam perkuliahan

4 Sangat setuju

5
Kejelasan kompetensi akhir dalam RPS 
memudahkan saya dalam memahami materi yang 
akan diajarkan

4 Sangat setuju

6 Kejelasan bahan kajian dalam RPS memudahkan 
saya dalam memahami materi yang akan diajarkan 4 Sangat setuju

7
Metode yang disajikan dalam RPS memudahkan 
saya dalam memahami strategi yang diterapkan 
dalam pembelajaran

4 Sangat setuju

8
Penyajian waktu pembelajaran pada RPS 
memudahkan saya dan mengarakahan untuk 
keefektifan waktu

4 Sangat setuju

9 Pengalaman belajar dalam RPS dapat menjadi 
pemandu dalam pencapaian pembelajaran 3 setuju

10
Kejelasan arak sikap, dan maupun keterampilan 
dalam RPS dapat memudahkan saya dalam 
penilaian 

3 setuju

11 Indikator dalam RPS memudahkan saya dalam 
memahami arah pencapaian dalam pembelajaran 4 Sangat setuju

12 Kejelasan kriteria penilaian dalam RPS memudahkan 
dalam peroses pembelajaran 3 setuju
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13 Referensi dalam RPS jelas dapat memudahakn saya 
dalam mencari bahan materi yang lain 3 setuju

14 RPS sesuai dengan kebutuhan pebelajar 4 Sangat setuju

15 RPS yang disususn sesuai dengan pembelajaran 
Kontekstual 4 Sangat setuju

               Jumlah 56

Rata-rata 3,73

Kategori Praktis

No Pernyataan 
Respos 

Skor Penilaian 
C  Keperaktisan Buku Ajar

1 Saya senang dengan adanya buku ajar 
bahasa Inggris 1 4 Sangat setuju

2 Buku bahasa Inggris 1 menarik
4

Sangat setuju

3 Tulisan mudah di baca pembaca
4

Sangat setuju

4 Disertakan dengan ilustrasi gambar di 
setiap unit materi ajarnya 4 Sangat setuju

5 Bahasanya mudah dimengerti 4 Sangat setuju

6 Tinjauan mata kuliah dalam buku ini 
memudahkan saya memahami isi buku ini 4 Sangat setuju

7 Setiap tema disesuaiakan dengan 
kebutuhan pebelajar 4 Sangat setuju

8 Materinya mudah di pahami 3 setuju

9
Contoh yang disajikan sesuai dengan 
kehidupan lingkungan sekitar dengan 
pebelajar kontektsual 

4 Sangat setuju
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10
Buku ini membantu komunikasi antar dosen 
dan mahsiswa lainy dalam berkomunikasi 
bahasa Inggris setiap harinya

3 setuju

11 Pembelajaranya lebih menyenangkan 4 Sangat setuju

12 Dengan adanya buku ini pembelajaran 
bahasa Inggris lebih terarah 4 Sangat setuju

13
Semua latihan dalam buku ajar bahasa 
Inggris disesuaikan dengan materi ajar 
setiap unit

4 Sangat setuju

JUMLAH 50

RATA-RATA 3,84

Kategori Praktis

No Pernyataan Respons 
Skor Keterangan 

D  Keperaktisan Assesment 

1 Tampilan assessment menarik
4

Sangat setuju

2 Tulisan pada assesmen ini mudah dipahami 4 Sangat setuju

3 Bahasa dalam assesmen ini mudah di baca dan 
dimengerti 4 Sangat setuju

4 Dengan adanya assesmen memudahkan saya 
untuk mengukur kemampuan saya 4 Sangat setuju

5 Assesmen ini tujuan untuk memudahkan 
mengukur kemampuan dalam pembelajaran 4 Sangat setuju

6 Kejelasan dalam pengukuran kognisi mahasiswa 4 Sangat setuju

7 Pre test dan post test untuk mengukur kemampuan 
kompetensi afektif,dan kognitif  4 Sangat setuju

8 Refleksi assesmen sebagai alat untuk evaluasi di 
akhir materi kuliah 4 Sangat setuju
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9 Ranah dan arah penilian sikap mudah untuk 
dipahami 4 Sangat setuju

10 Dengan adanya ssesmen ini memudahkan saya 
memahami penilaian dalam pembelajaran 3 Setuju

11 Arah penilaian sikap mudah untuk saya pahami 3 Setuju

12
Dengan adaya assesmen memudahkan 
saya memahami penilaian dalam peroses 
pembelajaran

4 Sangat setuju

Jumlah 46

Rata-Rata 3,83

Kategori Praktis

Berdasarkan Tabel diatas, mahasiswa menunjukkan 
respon yang positif  terhadap penggunaan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris 1 yang dikembangkan 
peneliti. 

Melalui angket tertutup, diketahui bahwa tingkat 
keperaktisan silabus rata-rata sebesar  3.85,  berada pada 
tingkat kategori peraktis, tingkat keperaktisan RPS rata-
rata sebesar 3. 73, berada pada tingkat kategori peraktis, 
tingkat keperaktisan buku ajar sebesar 3.84, berada 
pada tingkat kategori peraktis, dan tingkat keperaktisan 
assesmen  sebesar 3.83, berada pada kategori peraktis.

7.	 Uji	Coba	Produk	(Tahap	Eksperimen)
Setelah produk validasi oleh ahli materi bahasa 

Inggris dan ahli perangkat serta telah selesai diperbaiki, 
selanjutnya produk diuji cobakan dengan uji coba 
kelompok kecil yang terdiri dari 10 mahasiswa dan uji 
coba kelompok besar yang terdiri dari 48 mahasiswa 
kelas BKI/A dan B Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
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Kegiatan uji coba termasuk dalam kegiatan 
implementasi ini dilakukan setelah bahan ajar dinyatakan 
layak diujicobakan dengan revisi oleh dosen ahli. Pada 
tahap implementasi dilakukan 2 kegiatan yaitu uji coba 
produk, penyebaran angket respon dosen dan mahasiswa, 
pengukuran hasil belajar mahasiswa.

a.	 Uji	coba	Lapangan	Skala	Kecil

Setelah perangkat pembelajaran/produk awal 
selesai divalidasi oleh para ahli, kemudian dilakukan uji 
coba awal, yaitu uji coba lapangan skala kecil. yang terdiri 
dari 2 kegiatan yaitu

Uji coba ahli Uji ahli dilakukan oleh beberapa ahli 1. 
yang berkualifikasi akademik minimal S2, maksimal 
S3 yaitu 1) ahli desain pembelajaran untuk menilai 
kriteria pembelajaran (instructional criteria), dan 2) 
ahli materi bidang Bahasa Inggris. Uji ahli dilakukan 
dengan menggunakan instrumen berupa angket 
dengan skala penilaian 1 sampai dengan 4, data hasil 
angket yang disebarkan dapat berupa masukan, 
tanggapan, kritik, dan saran perbaikan produk yang 
dituangkan dalam lembar angket, maupun diskusi 
bersama.

Uji coba skala kecil ini dalam penelitian ini 2. 
menggunakan sampel  dosen Bahasa Inggris 1 dan 
mahasiswa di kelas BKI/B semester 2 Fakultas 
Dakwah dan komunikasi UIN Mataram. Dalam uji 
perorangan, satu dosen teman sejawat Bahasa Inggris 
dan 10 mahasiswa diminta untuk memberikan 
tanggapan dan respon terhadap perangkat yang 
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dikembangakan dengan penedekatan kontekstual 
dengan menggunakan angket. 

Uji coba lapangan skala kecil bertujuan 
untuk mendapatkan kepraktisan perangkat produk 
pembelajaran yang baru. Uji coba ini dilakukan 
menggunakan instrumen angket dengan skala penilaian 1 
sampai dengan 4. Instrumen dibuat untuk mendapatkan 
umpan balik pengguna, yaitu mahasiswa dan dosen mata 
kuliah Bahasa Inggris 1. 

Tanggapan dan saran dari teman sejawat/dosen 
diperlukan  informasi yang diperoleh dalam tahap uji 
coba ini digunakan sebagai pedoman perbaikan pada 
saat pengembangan di tahap berikutnya.

Pada uji coba skala terbatas  dimaksudkan untuk 
menguji kemenarikan produk, berdasarkan hasil angket 
yang telah diberikan, tanggapan dosen dan mahasiswa 
yang diberikan perangkat yang berpendekatan kontekstual 
adalah sangat positif. Tanggapan atau respon mahasiswa 
terhdapa keterbaruan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris 1 yang meliputi silabus, RPS, buku ajar dan 
assessmen. Respons dosen dan mahasiswa terhadap 
keterbaruan  perangkat pembelajaran disajikan pada 
gambar. Data pada gambar grafik tersebut menunjukkan 
bahwa sebagian besar dosen dan mahasiswa memberikan 
respon positif  terhadap keterbaruan komponen perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris 1. 

Data dari uji kelompok kecil dapat diperoleh 
dengan cara memberikan angket kepada mahasiswa 
yang mencakup aspek ketertarikan tampilan, aspek isi 
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materi dan strategi pembelajaran dan bahasa. Mahasiswa 
memberikan penilaian dengan memberikan jawaban 
pada masing-masing indikator. Sebelum mahasiswa 
memberikan penilaian, pengembang memberikan 
penjelasan mengenai perangkat pembelajaran Bahasa 
Inggris 1 yang dikembangkan.

Pelaksanaan uji coba kelompok kecil dilakukan 
pada tanggal 16 Mei 2018. Data hasil uji coba kelompok 
kecil ini digunakan untuk merevisi produk sebelum 
digunakan pada uji coba kelompok besar. 

b.	 Deskripsi	Hasil	Uji	Coba	Skala	Kecil

Secara keseluruhan, uji coba terbatas berjalan 
sesuai dengan perencanaan yang dibuat peneliti. Model 
yang diterapkan dapat mengarahkan dan meningkatkan  
hasil belajar mahasiswa. Penanaman pembelajaran 
Bahasa Inggris melalui penerapan pendekatan CTL juga 
sudah mulai tertanam pada perilaku mahasiswa. Namun, 
terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, yaitu 
penggunaan waktu per kegiatan belum terkontrol pada 
pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, penggunaan 
waktu sudah mulai terkontrol. Penanaman dibiasakan 
pada setiap awal kegiatan. 

Berdasarkan hasil uji coba bahan ajar yang 
diterapkan pada kelompok kecil peneliti  bahwa bahan 
ajar yang telah disusun masih memiliki beberapa 
kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi: 
1) bahasa, 2) kelayakan isi, 3) kemenarikan penyajian, 4) 
kegrafikan. Dari segi bahasa, hal-hal yang masih kurang 
adalah masih terdapat kalimat-kalimat yang kurang 
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komunikatif, masih terdapat penulisan huruf, kata, dan 
tanda baca yang kurang sesuai dengan kaidah bahasa, 
dan paragraf  yang belum padu. Dari segi kelayakan isi, 
masih terdapat konsep yang sulit untuk diaplikasikan, 
pemaparan materi secara teoritis masih kurang. Dari segi 
kemenarikan dan kegrafikan, masih belum menggunakan 
tata letak yang variatif, dan pewarnaan masih belum 
sesuai dengan selera, sehingga kurang menarik. Dan 
perlu peneliti untuk menyempurnakan pada tahap uji 
coba skala besar. 

c.	 Revisi	Hasil	Uji	Coba	Skala	Kecil

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan 
pada uji kelompok kecil di atas, perlu dilakukan 
revisi terhadap buku ajar yang telah peneliti disusun. 
Selanjutnya dilakukan revisi bahan ajar yang meliputi 
aspek kebahasaan, kelayakan isi, kemenarikan penyajian 
dan kegrafikan, dan pengintegrasian pembelajaran 
kontekstual.

Revisi dilakukan pada masing-masing komponen-
komponen bahan ajar, yaitu: 1) bahasa, 2) kelayakan 
isi, 3) kemenarikan penyajian, 4) kegrafikan, dan 5) 
pengintegrasian komponen pembelajaran CTL.

Revisi bahan ajar pada komponen bahasa, yaitu 
memperbaiki kalimat-kalimat yang kurang komunikatif, 
dan kesalahan penulisan disesuaikan dengan kaidah 
bahasa. Dari segi kelayakan isi, yang diperbaiki adalah 
menyederhanakan konsep yang sulit untuk diaplikasikan 
dan menambah pemaparan materi teoritis. Dari segi 
kemenarikan dan kegrafikan, yang diperbaiki adalah 
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tata letak yang belum variatif  dan pewarnaan latar 
disesuaikan diserasikan dan pada rubric penilaian 
dilengkapi dengan pedoman menskoran yang jelas. Pada 
kegiatan refleksi, tata letak dan perwajahan diperbaiki 
sesuai dengan masukan dari dosen dan mahasiwa. Dari 
aspek pengintegrasian komponen pembelajaran CTL. 

Hasil revisi k ini, menghasilkan perangkat 
pemeblajaran, dan produk bahan ajar baru. Produk 
bahan ajar ini telah mengalami penyempurnaan-
penyempurnaan. Hasil revisi pada tahap ini menghasilkan 
produk bahan ajar baru berupa buku Bahasa Inggris 1 
yang siap untuk diujicobakan pada kelompok besar 
(luas).

d.	 Tahap	Uji	Coba	Lapangan	Lebih	Luas

Uji coba pada kelompok besar dilakukan di UIN 
Mataram di kelas BKI/A dan BKI/B semester II. Dengan 
jumlah Mahasiswa 48 orang. Respon mahasiswa terhadap 
tingkat keperaktisan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris 1. Disajiakan dalam  Tabel 4.29

Tabel 4.28, respon mahasiswa dalam uji coba 
skala besar terhadap tingkat keperaktisan perangkat 
pembelajaran. 

NO Pernyataan 
           Responden 

TS KS S SS

A Keperaktisan  Silabus 

1 Tampilan silbus menarik 2 8 38
2 Bahasa dalam silabus  mudah dimengerti 2 7 31
3 Deskripsi mata kuliah dalam silabus jelas 2 8 38
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4
Kejelasan Capaian mata kuliah dalam silabus 
mengarahkan saya pada tujuan yang ingin 
dicapai dalam perkuliahan 

2 3 43

5
Kejelasan bahan kajian dalam silabus 
memudahkan saya dalam memahami materi 
yang akan diajarkan

1 2 45

6 Referensi dalam silabus jelas, dan memudahkan 
saya dalam memahami arah pembelajaran 1 7 40

7 Dengan adanya silabus ini, menjadi rambu 
dalam mengarahkan pembelajaran 3 5 40

JUMLAH 13 40 275
RATA-RATA  3,34  (praktis)

                    

                   

No Pernyataan 

                         Responden 
TS 

(tidak 
setuju)

KS 
(kurang 
setuju)

S 
(setuju)

SS 
(sangat 
setuju)

B Keperaktisan RPS

1 Tampilan RPS ini menarik 2 28 18

2 Tulisan pada RPS ini mudah 
untuk dibaca 3 23 27

3 Penggunaan bahasa pada RPS 
mudah dimengerti 4 27 17

4

Kejelasan capaian 
pembelajaran dalam RPS 
memudahkan saya dalam 
memahami tujuan akhir 
yang ingin dicapai dalam 
perkuliahan

2 12 33
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5

Kejelasan kompetensi akhir 
dalam RPS memudahkan saya 
dalam memahami materi 
yang akan diajarkan

3 15 30

6

Kejelasan bahan kajian dalam 
RPS memudahkan saya dalam 
memahami materi yang akan 
diajarkan

2 23 23

7

Metode yang disajikan dalam 
RPS memudahkan saya 
dalam memahami strategi 
yang diterapkan dalam 
pembelajaran

2 22 24

8

Penyajian waktu 
pembelajaran pada RPS 
memudahkan saya dan 
mengarakahan untuk 
keefektifan waktu

2 11 36

9

Pengalaman belajar 
dalam RPS dapat menjadi 
pemandu dalam pencapaian 
pembelajaran

2 17 29

10

Kejelasan arak sikap, dan 
maupun keterampilan dalam 
RPS dapat memudahkan saya 
dalam penilaian 

2 20 26

11

Indikator dalam RPS 
memudahkan saya dalam 
memahami arah pencapaian 
dalam pembelajaran

2 23 23

12
Kejelasan kriteria penilaian 
dalam RPS memudahkan 
dalam peroses pembelajaran

3 23 23
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13

Referensi dalam RPS jelas 
dapat memudahakn saya 
dalam mencari bahan materi 
yang lain

2 24 22

14 RPS sesuai dengan kebutuhan 
pebelajar 3 4 41

15
RPS yang disususn sesuai 
dengan pembelajaran 
Kontekstual 

5 7 36

Jumlah      39 279 408

                 Rata-rata                                     3,22 (praktis )

No Pernyataan 
Responden 

TS KS S SS

C  Keperaktisan Buku Ajar

1 Saya senang dengan adanya buku ajar bahasa 
Inggris 1 2 28 18

2 Buku bahasa Inggris 1 menarik 2 29 17

3 Tulisan mudah di baca pembaca 35 13

4 Disertakan dengan ilustrasi gambar di setiap unit 
materi ajarnya 3 35 10

5 Bahasanya mudah dimengerti 38 10

6 Tinjauan mata kuliah dalam buku ini 
memudahkan saya memahami isi buku ini 5 30 13

7 Setiap tema disesuaiakan dengan kebutuhan 
pebelajar 1 29 18

8 Materinya mudah di pahami 3 28 17

9
Contoh yang disajikan sesuai dengan 
kehidupan lingkungan sekitar dengan pebelajar 
kontektsual 

39 9
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10
Buku ini membantu komunikasi antar dosen dan 
mahsiswa lainy dalam berkomunikasi bahasa 
Inggris setiap harinya

5 27 16

11 Pembelajaranya lebih menyenangkan 6 28 14

12 Dengan adanya buku ini pembelajaran bahasa 
Inggris lebih terarah 38 10

13 Semua latihan dalam buku ajar bahasa Inggris 
disesuaikan dengan materi ajar setiap unit 1 27 20

JUMLAH 28 411 233

                 RATA-RATA 3,97 ( praktis )

No Pernyataan Responden 

TS KS S SS

D  Keperaktisan Instrumen (Assessment) 

1 Tampilan instrument perangkat   menarik 1 26 26

2 Tulisan pada instrument perangkat ini mudah 
dipahami 38 10

3 Bahasa dalam instrument perangkat ini mudah di 
baca dan dimengerti 39 9

4
Dengan adanya instrument assessment perangkat 
memudahkan saya untuk mengukur kemampuan 
saya

1 27 20

5
Tujuan Instrument assessment untuk 
memudahkan mengukur kemampuan dalam 
pembelajaran

29 19

6 Kejelasan dalam pengukuran kognisi mahasiswa 1 40 7

7 Pre test dan post test untuk mengukur kemampuan 
kompetensi afektif,dan kognitif  45 3
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8 Refleksi instrument assessment perangkat sebagai 
alat untuk evaluasi di akhir materi kuliah 2 29 17

9 Ranah dan arah penilian sikap mudah untuk 
dipahami 26 22

10
Dengan adanya instrument Assessment perangkat 
ini memudahkan saya memahami penilaian dalam 
pembelajaran

1 39 8

11 Arah penilaian sikap mudah untuk saya pahami 28 20

12
Dengan adaya instrument assessment perangkat 
memudahkan saya memahami penilaian dalam 
peroses pembelajaran

1 26 21

Jumlah 7 392 182

Rata-Rata 4,03 (praktis)

Hasil respon mahasiswa pada uji coba skala besar 
terhadap tingkat keperaktisan perangkat pembelajaran 
melalui angket menunjukkan bahwa tingkat keperaktisan 
silabus sebesar 3.34, berada pada kategori peraktis, tingkat 
keperaktisan RPS rata-rata sebesar 3. 22, berada pada 
tingkat kategori peraktis, sedangkan tingkat keperaktisan 
buku ajar rata-rata sebesar 3.97, Berada pada tingkat 
kategori peraktis, dan tingkat keperaktisan instrument 
penilaian (assessment) rata-rata sebesar 4.03, berada pada 
kategori peraktis.

Secara umum, mengenai tingkat keperaktisan 
perangkat pembelajaran hasil angket menunjukkan 
bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
sangat peraktis dapat digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Inggris 1. Baik respon dosen dan mahasiswa 
kedunya bersifat mengarahkan pada kemudahan 
dalam penggunaan perangkat pembelajaran dalam 
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perkuliahan. Hal ini dari paparan yang telah dijelaskan 
diatas berindikasi bahwa perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris 1 yang telah dikembangkan peraktis untuk 
digunakan oleh mahasiswa UIN Mataram.  

Uji coba yang dilakukan di UIN Mataaram tujuanya 
untuk mendapatkan kelayakan silabus, RPS dan bahan 
ajar, dan instrument penilaian yang dikembangkan dengan 
melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kelompok 
besar. Uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar Bahasa Inggris 1. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan 
dalam uji coba ini adalah  angket. Untuk mendapatkan 
data yang obejktif, berdasarkan komentar dan saran 
dari dosen kolega dan masukan mahasiswa. Maka draf  
perangkat pembelajaran yang dikembangkan peneliti 
direvisi agar memenuhi kriteria perangkat pembelajaran 
yang baik dan praktis.  

e.	 Deskripsi	Hasil	Uji	Coba	Lapangan	Lebih	Luas

Secara keseluruhan, uji coba kelompok besar 
berjalan sesuai dengan perencanaan

yang dibuat. Perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris 1 sialbus, RPS dan Bahan ajar, dan assesmen 
yang diterapkan mampu meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa. Penanaman pembelajaran bahasa Inggris 
melalui penerapan pendekatan CTL tertanam melaluai 
pembiasaan perilaku mahasiswa sehari-hari. Tetapi, 
pengelolaan kelas pada kelompok besar lebih sulit 
dibandingkan dengan kelompok kecil. mahasiswa 
mempunyai latar belakang kemampuan dan karakter 
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yang lebih kompleks dan di bedakan dari berbagai 
sekolah lulusan yang berbeda pula. Berkaitan dengan 
permasalahan tersebut, muncul beberapa kelemahan 
dalam penerapan bahan ajar pada uji coba kelompok 
besar. Kelemahan-kelamahan itu adalah 1) perhatian 
dosen masih terfokus pada mahasiswa yang sudah 
antusias belajar dan memiliki kemampuan bahasa 
Inggris yang lebih mumpuni, sementara yang lain 
perlu diperhatikan, 2) pembentukan kelompok belum 
proporsional dengan memperhatikan karakteristik 
mahasiswa, sehingga mahasiswa yang kurang antusias 
dan berkemampuan kurang berkumpul dalam satu 
kelompok yang akan mengakibatkan kinerja kelompok 
jadi lambat, 3) pengintegrasian pembelajaran kontekstual 
membantu yang lemah kurang berjalan dengan baik, 
sebab mahasiswa yang cepat belajarnya berada dalam 
satu kelompok dan yang lemah berada dalam kelompok 
lain.

Data yang terkumpul dari angket yang dilakukan 
pada dosen dan mahasiswa  pada uji coba kelompok besar 
adalah sebagai beriku: Perangkat pembelajaran berupa 
silabus, RPS, Bahan ajar , dan assesmen yang diterapkan 
dalam pembelajaran dapat mengarahkan kegiatan-
kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa untuk 
mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan 
yang tertera pula dalam silabus dan RPS. Mahasiswa 
merasa senang, antusias, dan termotivasi untuk belajar 
dengan bahan ajar yang diujicobakan dengan alasan 
petunjukknya mudah diikuti dan yang dipelajari 
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berhubungan langsung dengan lingkungannya sesuai 
dengan pendekatan kontekstual.

 Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran, 
pada uji coba kelompok besar diperoleh komentar dan 
masukan dari dosen dan mahasiswa sebagai berikut. 
Bahan ajar sudah layak digunakan, tetapi masih sedikit 
perlu penyempurnaan. Para mahasiswa merasa senang 
dan bangga dengan bahan ajar yang mempunyai ciri khas 
pembelajaran yang kontekstual untuk bahasa Inggris 
1. Dosen merasa lebih mudah dalam melaksanakan 
pembelajaran dengan buku ajar. Selain itu, para dosen 
dan mahasiswa memberi masukan terhadap bahan 
ajar yang dikembangkan. Meliputi aspek: 1) bahasa, 2) 
kelayakan isi, 3) kemenarikan penyajian, 4) kegrafikan. 
Dari aspek bahasa, dosen menyarankan untuk 
menambah ulasan kebahasaanya. Dari aspek kelayakan 
isi, dosen menyarankan agar pemaparan materi dan 
aspek kebahasaan diperluas dan dipertajam. Dari aspek 
kemenarikan isi dan kegrafikan, gambar-gambar yang 
digunakan sebaiknya tidak jauh dari lingkungan aktifitas 
pebelajar tetapi sudah relevan dengan yang disajikan.

Rangkuman komentar terhadap perangkat buku 
ajar dan masukan pada uji coba kelompok besar  saat 
pelaksanaan uji coba dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.29: 
Komentar dan Masukan untuk Bahan Ajar 

Pada Uji Kelompok Besar

 Aspek Komentar Saran/Masukan

Bahasa 

Dosen: Kalimat yang digunakan 
sudah efektif, paragraf tidak 
terlalu panjang dan sudah 
padu, dan pilihan kata sudah 
tepat. Cocok untuk mahasiswa 
Mahaiswa: Kalimat-kalimat 
dan perintah-perintah mudah 
dipahami.

Dosen: Koreksi lagi penulisan 
yang masih belum sesuai 
kaidah EYD

Mahasiswa: Tidak ada 
masukan

Kelayakan isi

Dosen: Isi materi bahan ajar 
sudah sesuai dengan SK dan 
KD, karakteristik mahasiswa, 
dan Langkah-langkah kegiatan 
sudah sesai dengan tahapan 
kompetensi yang akandicapai. 
Mahasiswa: sudah sangat bagus 
untuk jadi buku ajar

Dosen: Pemaparan materi 
agar diperluas dan 
pembahasan kebahasaan

masih terlalu sedikit

Mahasiswa: Tidak ada 
masukan

Kegrafikan 

Dosen: Tata letak sudah sangat 
bagus, warna sudah serasi, dan 
huruf yang digunakan bagus 
dan mudah terbaca.

Mahaiswa: Tata letak bagus, 
warna sudah jreng, dan gambar, 
huruf yang digunakan keren.

Dosen: Sudah bagus.

Mahasiswa: Gambar yang 
digunakan berhubungan 
langsung kehidupan sehari-
hari.

Pendekatan CTL 

Dosen:komponen pembelajaran 
CTL sudah di terapkan di setiap 
topik bahasaan.

Mahasiwa: -sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa

Dosen: Perlu diberi petunjuk 
kepada mahasiswa agar 
menannyakan hal-hal yang 
belum jelas kepada dosen.

Diadakan evaluasi di setiap 
materi yang sudah di 
sampaikan
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Pengintegrasian 
Pembelajaran 
Kontekstual

Dosen: Sudah menggunakan 
pembelajaran CTL

Dosen: Lebih ditekankan 
kepada mahasiswa yang 
memiliki kemapuan rata-
rata.

f.	 Revisi	Akhir	 Penyempurnaan	Produk	Hasil	Uji	
Coba	Lapangan	Lebih	Luas

Beberapa saran dan masukan dari dosen dan 
mahasiswa, perlu dilakukan revisi terhadap buku ajar 
yang telah disusun. Revisi bahan ajar meliputi aspek 
kebahasaan, kelayakan isi, kemenarikan penyajian dan 
kegrafikan. Sedangkan, pengintegrasian pembelajaran 
sesuai dengan pendekatan kontekstual sudah dianggap 
cukup.

Revisi bahan ajar pada komponen bahasa, 
menyangkut memperbaiki kalimat-kalimat yang kurang 
komunikatif, dan kesalahan penulisan disesuaikan 
dengan kaidah EYD. Dari segi kelayakan isi, yang 
diperbaiki adalah melengkapi pemaparan materi dan 
aspek kebahasaan. Dari aspek kegrafikan, yang diperbaiki 
adalah penggunaan gambar atau ilustrasi dikaitkan 
langsung dengan kegiatan mahasiswa sehari-hari. 

Hasil revisi ketiga ini menghasilkan produk bahan 
ajar baru yang lebih baik dari sebelumnya. Produk 
bahan ajar ini telah mengalami penyempurnaan-
penyempurnaan. Hasil revisi pada tahap ini menghasilkan 
produk bahan ajar yang baik dan praktis dan siap untuk 
diujicobakan pada uji efektivitas.
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g.	 	 Keefektifan	 Perangkat	 Pembelajaran	
Bahasa	 Inggris	 1	 yang	 Dikembangkan	 dalam	
Meningkatkan	 Hasil	 Belajar	 Mahasiswa	 UIN	
Mataram

Untuk mengetahui efektivitas produk perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dilakukan uji 
efektivitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
desain pretest-posttest design. Uji dilakukan di Mahasiswa 
UIN Mataram semester II Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi tahun ajaran 2017/2018. 

Tahapan ini masih berhubungan dengan tahapan 
sebelumnya, yakni kegiatan ujicoba lapangan. Dalam 
kegiatan ujicoba lapangan yang telah dilakukan, selain 
mengimplementasikan atau mensimulasikan perangkat 
pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, peneliti 
juga melakukan ekperimen untuk mengetahui keefektifan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Jadi, 
dapat ditegaskan bahwa kegiatan eksperimen dilakukan 
setelah proses ujicoba lapangan untuk mengumpulkan 
data atau informasi mengenai kepraktisan perangkat 
pembelajaran selesai dan setelah perangkat pembelajaran 
direvisi berdasarkan komentar dan saran yang diperoleh 
dari kegiatan ujicoba lapangan yang berupa produk 
akhir, yakni perangkat pembelajaran bahasa Inggris 1 
dengan pendekatan kontekstual untuk mahasiswa UIN 
Mataram. 

Lebih rinci, eksperimen di sini dimaksudkan untuk 
melihat hasil belajar mahasiswa sebagai tolak ukur 
keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 
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Adapun metode eksperimen yang digunakan kaitannya 
dengan hal ini adalah eksperimen semu (quasi experiment) 
dan bentuk desain yang digunakan adalah non-equivalent 
control group design, yakni kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
masing-masing terdiri dari dari dua kelas. Pada kelompok 
eksperimen, perlakuan diberikan dengan menggunakan 
materi ajar bahasa Inggris 1 berpendekatan kontektual 
dan pada kelas kontrol perlakuan diberikan dengan 
menggunakan materi ajar bahasa Inggris yang biasa 
digunakan sebelumnya oleh dosen dalam kegiatan 
pengajaran bahasa Inggris 1 di UIN Mataram. Perbedaan 
rata-rata nilai tes akhir (posttest) dan selisih (gain score) 
antara nilai pre-test dan post-test pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol dibandingkan untuk menentukan 
apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan 
antara kedua kelompok tersebut. Dalam kegiatan 
eksperimen ini, terdapat 73 orang mahasiswa semester II 
tahun akademik 2017/2018 UIN Mataram yang dijadikan 
sebagai subjek penelitian. Sebelum eksperimen dilakukan, 
terlebih dahulu dilakukan pre-tes di awal pembelajaran 
dan selanjutnya pada akhir pembelajaran dilakukan post-
test. Untuk melihat keefektifan  hasil belajar mahasiswa 
dengan menggunakan  perangkat pembelajaran berupa 
bahan ajar berpendekatan kontekstual dapat dianalisis 
dengan menggunakan rumus ternomalisasi (N-Gain), 
Liliasari.4

4  Liliasari., Ramlawati., dan Wulan, A.R. 2012. Pengembangan 
Model Assesmen Portofolio Elektronik (APE) untuk meningkatkan 
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Dari eksperimen yang dilakukan mulai bulan April 
sampai bulan Juni tahun 2018 di UIN Mataram, diperoleh 
data penelitian sebagai berikut.

1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Kelompok	
Eksperimen	

Data hasil analisis deskriptif  nilai pre-test dan post- 
test mahasiswa dapat dilihat pada tabel 4.30 berikut.

No Aspek 
Kelas Eksperimen

Pre-Test Post-Test Gain Score

1 Jumlah Responden 37 37 37

2 Nilai tertinggi 40 92 0.90

3 Nilai terendah 10 56 0.45

4 Nilai Rata-Rata 23,08 77,51 0.71

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah 
mahasiswa yang mengikuti pre-test dan post-test pada 
kelompok eksperimen sebanyak 37 orang. Nilai 
tertinggi pre-test sebesar 40 dan nilai tertinggi post-
test sebesar 92. Nilai terendah pre-test sebesar  10  nilai 
terendah post-test sebesar 56. Nilai tertinggi gain score 
sebesar 0, 90, dan nilai terendah gain score sebesar 0,45. 
Nilai rata-rata pre-test sebesar 23, 08 nilai rata-rata post-
test sebesar 77, 51 dan nilai rata-rata gain score sebesar 
0, 71. 

Keterampilan Generik Sains Siswa. Jurnal Chemic, Vol. 13, no 1. 
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2. Hasil Pre-Test	dan	Post-Test	Kelompok	Kontrol

Berdasarkan hasil analisis deskriptif  nilai pre-test dan 
post- test mahasiswa, diperoleh data seperti pada tabel 
4.31 berikut.

No Aspek 
Kelas Kontrol

Pre-Test Post-Test Gain Score
1 Jumlah responden 36 36
3 Nilai tertinggi 38 81 0.77
4 Nilai Terendah 6 58 0.48
5 Nilai R-Rata 19.08 68,70 0.61

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah 
mahasiswa yang mengikuti pre-test dan post-test pada 
kelompok kontrol sebanyak 36 orang. Nilai tertinggi 
pre-test sebesar 38 dan nilai tertinggi post-test sebesar 
81. Nilai terendah pre-test sebesar 6, dan nilai terendah 
post-test sebesar 58. Nilai tertinggi gain score sebesar 0,77, 
dan nilai terendah gain score sebesar 0,48. Nilai rata-rata 
pre-test sebesar 19,08 nilai rata-rata post-test sebesar 
68,70, dan nilai rata-rata gain score sebesar 0,61. 

Selanjutnya, untuk mengetahui secara jelas 
perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol, dilakukan perhitungan menggunakan 
metode statistik, yakni SPSS 21. Adapun tahapan-
tahapan yang dilalui adalah uji prasyarat yang meliputi 
uji homogenitas dan normalitas, uji hipotesis, dan uji-t. 
Selengkapnya mengenai perhitungan satistik hasil belajar 
kedua kelompok adalah sebagai berikut.
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3.	 Perbandingan	 Hasil	 Pre-Test, dengan Post-Test, 
dan	 gain Score Kelompok	 Eksperimen	 dan	
Kelompok	Kontrol	

Hasil pretest dibandingkan dengan hasil posttes 
pada masing-masing kelas. Tujuan perbandingan ini 
adalah untuk mengetahui seberapa besar selisih hasil 
pretest dengan posttest pada kelas eksperimen. Berikut ini 
disajikan tabel perbandingan hasil pretest dengan posttest. 

Tabel 4.32. 
Perba ndingan post-tes dan pre-tes

No Deskriptor

Kelompok Ekperimen Kelompok Kontrol
Pre-
Test

Post-
Test

Gain 
Score

Pre-
Test

Post-
Test

Gain 

Score
1 Jumlah responden 37 37      36 36

2 Nilai tertinggi 40 92 0.90 38 81 0.77

3 Nilai terendah 10 56 0.45 6 58 0.48

4 Nilai Rata-Rata 23,08 77,51 0.71 19,08 68,70 0.61

Dari tabel di atas, diketahui rata-rata indeks gain 
skor pretest dan posttest pada   kelas kelompok eksperimen 
lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. 
Rata-rata gain score kelompok eksperimen lebih tinggi 
disbanding kelompok kontrol. Hal ini menandakan 
bahwa secara deskriptif  bahwa hasil belajar kelompok 
eksperimen lebih baik dibanding hasil belajar kelompok 
kontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, 
perangkat pembelajaran Bahasa Inggris berpendekatan 
kontekstual  mampu meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa, ditinjau dari aspek hasil belajar.
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Analisis di atas merupakan analisis dengan statistik 
deskriptif, perbedaan hasil belajar antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol hanya dilihat secara 
kasat mata (deskriptif ), belum dapat diyakini apakah 
perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Oleh sebab 
itu, untuk meyakinkan apakah nilai rata-rata kedua 
kelompok tersebut berbeda secara signifikan (nyata) atau 
tidak, dilakukan uji statistik. 

8. Uji Statistik
a.	 Uji	Perasyarat	Analisis

Sebelum melakukan penghitungan uji beda 
atau t-test, terlebih dahulu dilakukan uji perasyarat 
sebagai prasyarat pemakaian t-test. Penghitungan uji 
prasyarat yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 
uji homogenitas dan uji normalitas. Penghitungan 
homogenitas dan normalitas dilakukan menggunakan 
software SPSS 21. Selengkapnya mengenai hasil uji 
homogenitas dan normalitas data untuk skor pre-testdan 
post-test untuk kedua kelompok dapat disajikan dalam 
tabel berikut.

b.	 Uji	Normalitas	Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 
data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh 
dari polulasi yang berdistribusi normal atau tidak. 
Uji normalitas data dilakukan menggunakan teknik 
Kolmogorov-Smirnov. Tahapan ujinya sebagai berikut:
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• Hipotesis

 H0 : Data tidak berdistribusi normal

 H1 : Data berdistribusi normal

• Taraf  nyata ( α )= 0.05

• Statistik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS 21.00

• Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika prob. < Taraf  
Nyata ( α )

Hasil uji normalitas dengan Uji Kolmogorov-
Smirnov disajikan dalam ringkasan tabel 4.33, Tests of  
Normality berikut.

Tests of Normality

kls
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

nilai
1 .134 37 .093 .953 37 .118

2 .130 37 .119 .969 37 .378

a. Lilliefors Significance Correction

Output SPSS 21.00 di atas, menunjukkan hasil uji Kol-
mogorov-Smirnov. Nilai probabilitas 0.093.Jika dibandingkan 
dengan nilai alfa (α), sig. 0.093> 0.05, dan 0,119> 0.05, (atau 
nilai α), berarti H0 diterima. Kesimpulannya adalah, bahwa 
sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
c.	 Uji	Homogenitas	Data

Uji homogenitas (homogenity of  variances) 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel yang 
diambil dari populasi dengan varian yang sama. Uji 
homogenitas kedua kelompok dilakukan menggunakan 
teknik Levene. Tahapan uji adalah:
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Hipotesis•	
H0 : σA

2 =  σB
2(varians kedua kelompok sama)

H1 : σA
2 ≠  σB

2(varians kedua kelompok berbeda)
Taraf  Nyata ( •	 α )= 0.05
Statistik Uji F dengan SPSS 2.1•	
Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika prob. < Taraf  nyata •	
( α )

Hasil uji homogenitas pre-tes dan post –tes dengan 
Uji Levene’s disajikan dalam ringkasan tabel 4.34, Hasil 
uji homogenitas pre-tes dan post –tes berikut.

Levene>s Test 
for Equality of 

Variances
t-test for Equality of Means

F Sig.

72

 

.000

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference
Lower Upper

nilai

Equal 
variances 
assumed

1.182 .281 .09216 .02366 .04499 .13934

Equal 
variances 

not 
assumed

.09216 .02366 .04485 .13948

Output SPSS 21.00 di atas, menunjukkan hasil uji 
Levene. nilai F hitung = 1.182 dan signifikansi 0.281. 
Karena dalam analisis ini menggunakan SPSS, maka 
peneliti membanding signifikansi untuk menentukan 
penolakan H0. Dengan demikian, sig. 0.281 > 0.05 (atau 
nilai α), berarti H0 diterima. Kesimpulannya adalah, 
bahwa varians kedua kelompok adalah sama.
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d.	 Data	Hasil	belajar	(N-	Gain	Skor)

Untuk melihat seberapa besar peningkatan nilai 
(Pretest-Posttest) pada kelas eksperimen dan kontrol, 
maka digunakan nilai gain. Perhitungan gain dapat 
dilihat di Halaman 194. Hasil perhitungan rata-rata (mean) 
untuk data gain hasil belajar bahasa Inggris 1 secara 
berturut-turut pada kelas eksperimen sebesar 0,73 dan 
0,71 (Lampiran 03) sedangkan kelas kontrol sebesar 0,66 
dan 0,64  (Lampiran 04). Perhitungan rata-rata (mean) 
untuk n-gain pada kelas eksperimen termasuk ke dalam 
kategori tinggi sedangkan pada kelas kontrol termasuk 
dalam kategori sedang. 

e.	 Uji	Hipotesis	

Sebelum dilakukan uji hipotesis, telah dilakukan 
uji persyaratan analisis yang meliputi uji homogenitas 
dan normalitas. Uji persyaratan ini dilakukan untuk 
menentukan pengujian hipotesis menggunakan statistik 
parametris atau nonparametris.

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mencari bukti 
statistik diterima atau ditolaknya hipotesis yang 
dirumuskan, yaitu tentang perbedaan pengaruh 
pemakaian bahan ajar yang berbeda terhadap prestasi 
belajar bahasa Inggris kedua kelompok yang dilibatkan 
dalam penelitian ini. Tujuan pengujian hipotesis dalam 
eksperimen ini adalah mengungkapkan perbedaan 
rerata prestasi belajar bahasa Inggris kelompok 
kontrol dengan kelompok eksperimen sebagai akibat 
dari perlakuan yang berbeda. Teknik analisis data yang 
sesuai dengan tujuan tersebut adalah t-test. 
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Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil 
penelitian dan uji persyaratan analisis yang telah dilakukan. 
Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan prestasi belajar akibat penggunaan 
media buku ajar pada mata pelajaran bahasa Inggris 
1 Teknik Mesin antara siswa kelas eksperimen dan 
kontrol.

Pengujian hipotesis menggunakan hasil belajar 
mahasiswa yang diperoleh dari nilai gain Score. Pengujian 
hipotesis ini dilakukan membandingkan Gain Score 
mahasiswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Tahapan uji hipotesis adalah sebagai berikut:

Merumuskan hipotesis penelitian•	

H0:	Tidak ada perbedaan hasil belajar mahasiswa 
kelompok eksperimen dengan kelompok 
kontrol. 

H1: Hasil belajar mahasiswa kelompok eksperimen 
lebih tinggi dibanding kelompok kontrol.

Hipotesisstatistik yang diuji•	

H0 : µA =  µB (rata-rata kedua kelompok sama)

H1 : µA>µB(Rata-rata kelompok eksperimen lebih 
tinggi dari kontrol)

Taraf  Nyata ( •	 α )= 0.05

Statistik Uji t dengan SPSS 21•	

Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika prob. < Taraf  •	
Nyata ( α )
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Hasil uji t dengan menggunakan SPSS 21 disajikan 
dalam ringkasan Tabel 4.35, Hasil uji t SPSS 21 berikut.

Tabel 4.31 
Data output SPSS 21 Uji-t

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

NILAI

Equal variances 
assumed 3.894 72 .000 .09216 .02366

Equal variances 
not assumed 3.894 61.459 .000 .09216 .02366

Dari output SPSS 21 di atas tampak bahwa 
nilai t hitung = 3.894, derajat bebas 72 (db = 73 – 1), 
perbedaan rata-rata Gain Score (GSC) antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol = 09216, dan nilai 
probabilitas uji 3.894`. Nilai yang dibaca dalam output 
di atas adalah pada baris Equal variances assumed atau 
varians populasi diketahui.

Nilai probabilitas (Sig.) = 0.000 lebih kecil dari alfa 
(α)= 0.05. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan, 
bahwa H0 yang berbunyi “Tidak ada perbedaan hasil 
belajar mahasiswa kelompok eksperimen dengan 
kelompok kontrol” DITOLAK. Ini artinya bahwa H1 
yang berbunyi “Hasil belajar mahasiswa kelompok 
eksperimen lebih tinggi dibanding kelompok kontrol”, 
DITERIMA.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, 
perangkat pembelajaran Bahasa Inggris berpendekatan 
kontekstual mampu meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa secara  signifikan, ditinjau dari aspek hasil 
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belajar. Hal ini berarti bahwa perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris berpendekatan kontekstual yang 
dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram 
memenuhi kriteria keefektifan.

B.	 Pembahasan	
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris 1 yang dikemabngakn 
dalam penelitian ini terdiri atas silabus, RPS, buku 
ajar, dan asesmen. Perangkat pembelajaran ini telah 
memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. Berdasarkan 
hasil penelitian penelitian, hal-hal yang dibahas dalam 
penelitian ini meliputi perangkat pembelajaran MKU 
bahasa Inggris 1 yang kontekstual, tingkat validitas, 
keperaktisan, dan keefektifan perangkat berupa empat 
jenis produk perangkat yang dipengembangan, yakni (a) 
silabus, (b) RPS, (c) bahan ajar, dan (d) penilaian (assesmen) 
bahasa Inggris 1 berpendekatan kontekstual. 

1.	 Pembahasaan	Validitas	Pengembangan	Perangkat	
Pembelajaran		
Pengembangan perangkat dalam penelitian ini 

dirancang dengan mengambil model pembelajaran 
dengan pendekatan yang kontekstual untuk meningkatkan 
hasil belajar bahasa Inggris 1. Pembahasaan hasil 
pengembangan untuk masing-masing perangkat adalah 
sebagai berikut. 
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a.	 Validasi	Silabus

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam 
pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti 
penyusunan RPS, pengelolaan proses pembelajaran, 
dan pengembangan sistem evaluasi (Dikti Depdiknas).5 
Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan 
RPS, baik rencana perkuliahan untuk satu KD maupun 
lebih dari satu KD. Silabus juga bermanfaat sebagai 
pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan 
pembelajaran (Depdiknas).6 Silabus juga bermanfaat 
untuk mengembangkan sistem evaluasi. Dalam 
pembelajaran berbasis kompetensi sistem evaluasi selalu 
mengacu pada SK, KD, dan indikator yang terdapat 
dalam silabus. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam tujuan 
pengembangan, silabus produk pengembangan 
ini dimaksudkan untuk kepentingan peningkatan 
keterampilan menulis karya ilmiah mahasiswa. Silabus 
ini didesain dan dikembangkan melalui serangkaian 
penelitian yang diawali dari studi pendahuluan/analisis 
kebutuhan, kolaborasi dengan dosen, desain silabus, uji 
praktisi, uji ahli, uji coba silabus di lapangan, revisi draf  
silabus, dan uji efektivitas silabus. Serangkaian langkah 
penelitian itu dilakukan untuk memperoleh silabus 
menulis karya ilmiah yang layak dan mantap untuk 
kepentingan peningkatan keterampilan menulis karya 

5 Depdiknas. 2008. Panduan umum Pengembangan Silabus Jakarta: 
Ditjen Dikdas-men. 

6 Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran. 
Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
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ilmiah mahasiswa, kualitas proses, dan kualitas hasil 
pembelajaran. Silabus yang layak dan mantap juga dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi belajar, 
interaksi belajar, kerja sama dengan sejawat, tanggung 
jawab, keakraban, sikap demokratis, dan hal-hal lain yang 
dapat mendorong semangat belajar mahasiswa, Basuki.7

Dalam konteks pembelajaran, titik tolak perubahan 
dimulai dengan penyusunan silabus sesuai dengan 
pendapat Pratiwi, dengan silabus yang berkualitas baik, 
kualitas proses dan hasil pembelajaran juga akan baik. Hal 
itu dimungkinkan karena silabus merupakan pedoman 
untuk melaksanakan proses pembelajaran. Silabus juga 
dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menyusun RPS 
yang secara operasional sebagai pedoman pelaksanaan 
proses pembelajaran setiap pertemuan.8

Peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran 
bahasa Inggris dapat dicapai bila seluruh kegiatan 
pembelajaran dengan pendekatan konstektual berjalan 
dengan baik. Peningkatan kualitas proses dan hasil 
pembelajaran merupakan dampak langsung dari 
pelaksanaan proses pembelajaran yang berjalan secara 
optimal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa silabus 
pembelajaran yang disusun dan dikembangkan memuat 

7  Basuki, Imam Agus. Pengembangan Model Penilaian Sejawat 
untuk Meningkatkan Hasil Pembelajaran Menulis di SMP. Disertasi 
tidak diterbitkan. Malang: PPS Universitas Negeri Malang. 2008).

8  Pratiwi, Yuni. Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Apresiasi Sastra bagi Siswa SMP. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. 2005).
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deskripsi pembelajaran yang kontekstual sehingga 
hasilnyapun mengeksplisitkan pembelajaran yang 
kontekstual dalam setiap komponen silabus.  

Shreen, menyatakan silabus menjadi bagian yang 
penting dalam pembelajaran bahasa. Silabus menjadi 
panduan dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran.9 
mengingat peran penting perangkat silabus dalam 
pembelajaran bahasa Inggris 1. Silabus yang dikembangkan 
dalam pembelajaran harus didasarkan pada prediksi 
kebutuhan mahasiswa di masa mendatang. 

Hasil validasi silabus menunjukkan tingkat 
validitas silabus berada pada kategori snagat valid. 
Silabus mempunyai validitas yang sangat tinggi karena 
silabus yang dikembangkan memiliki kesesuaian dengan 
kharakter pebelajar dalam belajara bahasa Inggris 1. 
Silabus yang dikembangkan didasarkan pada kharakter 
mata kuliah dan kebutuhan pebelajar dan semua 
komponen harus secara konsisten dihubungkan satu 
sama lainya. 

Silabus MKU bahasa Inggris 1 memenuhi validitas 
karena pengembangan silabus didasarkan pada tahapan 
analisis dan identifikasi terhadap capaian pembelajaran 
bahasa Inggris 1. Capaian pembelajaran yang dituangkan 
dalam silabus dijabarkan dari capaian program studi. 
Setelah dilakukan analisis terhadap capaian program 
studi, dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah. 
Capaian pembelajaran dalam silabus adalah capaian 

9  Slattery, Shreen J., M & Carlson, J.F. Preparing an effective Syllabus: 
Current Best Practice (Collage Teaching, vol.53. 2005.), H. 159-164
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mata kuliah sehingga mencerminkan keilmuan yang ada 
dalam MKU bahasa Inggris 1.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa silabus 
yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria kepraktisan 
perangkat pembelajaran. keperaktisan silabus didasarkan 
atas penggunaan silabus dalam perkuliahan, respon dosen, 
dan respon mahasiswa, terhadap keperaktisan silabus. 
Respon dosen dan mahasiswa menunjukkan bahwa 
perangkat silabus  pembelajaran yang dikembangkan 
dalam penelitian ini sangat mudah dan praktis untuk 
digunakan. Silabus yang dikembangkan paparan capaian 
pembelajaran dan materinya jelas dan sistimatis. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan silabus 
yang dikembangkan dengan pendekatan kontekstual 
efektif  digunakan dalam perkuliahan. Silabus ini efektif  
digunakan dalam pembelajaran. secara rinci bisa 
membereikan pemahaman awala kepada mahasiswa 
tentang  capaian pemebelajaran, materi pembelajaran, 
dan sumber rujukan. Pemahamana awal yang dimiliki 
oleh mahasiswa tentang capaian pembelajaran dan 
materi perkuliahan menjadikan mahasiswa memiliki 
kesiapan dalam belajar. 

 Penggunaan pendekatan kontekstual sebagai 
landasan pengembangan silabus dimanfaatkan untuk 
merancang strategi, proses pembelajaran, sehingga 
silabus produk pengembangan ini memiliki kekhasan 
tersendiri yang berbeda dengan silabus konvensional. 
Menurut Mayers, Justru itu untuk mencapai tujuan 
pembelajaran, dibutuhkan perencanaan pembelajaran 



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     383

yang baik karena perencanaan pembelajaran dalam 
peroses belajar-mengajar merupakan petunjuk arah 
kegiatan dalam mencapai tujuan.10 Baik itu dari segi 
metode yang digunakan, strategi dan model atau 
pendekatan dalam pembelajaran. 

b.	 RPS	Bahasa	Inggris	1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam 
penelitian ini dikembangkan dengan mengacu pada 
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Kuwalifikasi nasional Indonesia ynag menjadi 
rujukan dalam penelitian ini. Capaian pembelajaran 
berbasis KKNI merupakan kemampuan yang diperoleh 
melalui pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi. 
Komponen dalam RPS yang berorientasi KKNI terdiri 
atas komponen identitas mata kuliah yang terdiri atas 
nama program studi/jurusan, nama dank ode mata 
kuliah, semester, sks, dan pengampu mata kuliah. 
Komponen isi RPS terdiri atas capaian pembelajaran 
lulusan, kompetensi akhir, bahan kajian, metode, alokasi 
waktu, pengalaman belajar, kriteria indikator bobot 
penilaian, dan daftar pustaka. 

RPS merupakan salah satu perangkat pembelajaran 
yang dimanfaatkan oleh dosen sebagai pedoman dalam 
melaksanakan proses pembelajaran. RPS pembelajaran 
merupakan rencana jangka pendek (1-2 KD) yang disusun 
oleh dosen dengan berpedoman pada silabus. Dalam 
penelitian pengembangan ini RPS dijabarkan dari silabus 

10  Mayers, S. A., Strategies to Prevent and Reduce Confict in College 
Classroom, (college Teaching Journal, volume 51 Nomor 3, 2003), h,94-98.
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berpendekatan kontekstual. RPS pembelajaran juga 
berfungsi untuk mengarahkan kegiatan belajar mahasiswa 
dalam upaya mencapai KD. Setiap dosen sebaiknya 
menyusun RPS secara lengkap dan sistematis agar proses 
pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa 
untuk berpartisipasi aktif  dan memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta 
psikologis mahasiswa.11

RPS disusun dengan memperhatikan perbedaan 
individu mahasiswa, kemampuan awal, tingkat 
intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 
kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kecepatan belajar, 
latar belakang budaya, dan/atau lingkungan mahasiswa. 
RPS yang disusun juga harus dapat mendorong partisipasi 
aktif  mahasiswa, proses pembelajaran dirancang berpusat 
pada mahasiswa untuk mendorong motivasi, minat, 
kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat 
belajar. RPS yang baik harus mampu memberikan umpan 
balik dan tindak lanjut.

Dalam penyusunan RPS harus diperhatikan 
keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, bahan ajar, 
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, evaluasi, 
dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 
belajar. Langkah-langkah penyusunan RPS dimulai 
dengan mencantumkan identitas RPS, KD, indikator, 
tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, 

11  Depdiknas. 2008, op. Cit. 
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langkah-langkah proses pembelajaran, media, evaluasi, 
dan daftar rujukan, Depdiknas12. Setiap komponen RPS 
mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun 
semuanya merupakan suatu kesatuan.

Tujuan dikembangkannya RPS dalam penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan hasil 
belajajar bahasa Inggris mahasiswa. Kondisi pembelajaran 
bahasa Inggris yang berlangsung selama ini cenderung 
berparadigma behaviorisme/konvensional yang 
menekankan pada pemberian teori dan latihan sebanyak 
mungkin tanpa bimbingan dan balikan dari dosen. Kondisi 
tersebut harus diperbaiki dan dilakukan pembenahan 
secara sempurna. Diyakini pembelajaran bahasa Inggris 
dengan pendekatan konstekstual dipandang tepat 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena 
dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan 
konstekstual mahasiswa diajak mengalami sendiri 
praktik berbahasa yang sesuai dengan teori. Proses 
pembelajaran tidak diawali dengan mengajak mahasiswa 
berteori terlebih dahulu kemudian praktik berbahasa 
Inggris. Proses pembenahan harus diawali dari adanya 
kesadaran dosen dalam memandang dan interospeksi 
secara internal terhadap proses dan hasil pembelajaran 
yang telah dilaksanakannya selama ini.

Dalam inovasi pembelajaran, dengan penyusunan 
RPS yang baik dapat mengasilkan kualitas proses dan 
hasil pembelajaran yang baik pula. Hal itu dimungkinkan 
karena RPS merupakan pedoman untuk melaksanakan 

12  Depdiknas. 2008, op. Cit.
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proses pembelajaran secara nyata di kelas. RPS 
dimanfaatkan sebagai pedoman dalam melaksanakan 
proses pembelajaran dan proses evaluasi. RPS disusun 
dengan langkah- langkah operasional sebagai pedoman 
pelaksanaan proses pembelajaran setiap kali dalam 
pertemuan.

Dalam penelitian ini disusun dan dikembangkan 
RPS berpendekatan konstekstual yang sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa UIN Mataram dan terintegrasi 
dengan kehidupan nyata mahasiswa  untuk meningkatkan 
keterampilan berbahasa dan kemampaun bahasa Inggris 
mahasiswa, Peningkatan kualitas proses dan hasil 
pembelajaran bahasa Inggris dapat dicapai bila seluruh 
kegiatan pembelajaran dengan pendekatan konstekstual 
berjalan dengan baik. Peningkatan kualitas proses 
dan hasil pembelajaran merupakan dampak langsung 
dari pelaksanaan proses pembelajaran yang berjalan 
secara optimal. Bila pembelajaran dengan pendekatan 
konstekstual dapat berjalan sesuai perencanaan, maka 
kedua aspek itu dapat meningkat.

Pembelajaran yang disiapkan dengan perencanaan 
yang baik lebih efektif  dalam pembentukan kharakter 
pebelajar sesuia dengan yang direncanakan. Melalaui 
RPS dapat diketahui tujuan dalam pembelajaran, tingkat 
penguasaan, dan kriteria pencapaian tujuan. 

Hasil validasi RPS menunjukkan tingkat validitas 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris 1 dengan 
pendekatan kontekstual berada pada kategori sangat 
valid RPS mempunyai tingkat validitas baik karena RPS 
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yang dikembangkan memiliki kesesuaian komponen 
RPS berdasarkan KKNI . Isi RPS juga disesuaikan dengan 
kharakter pebelajar mahasisiwa Universitas Islam Negeri 
mataram.

Penelitian ini juga menentukan bahawa, RPS 
yang dirancang  tergolong praktis untuk digunakan 
dalam pembelajaran. Akker mengemukakan bahwa 
dalam perencanaan pembelajaran memenuhi tingkat 
kepraktisan. Jika, perangkat pembelajaran menyatakan 
bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, dan 
kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan 
tersebut dapat diterapkan13. Respon dosen dan mahasiswa 
menunjukkan bahwa RPS yang dikembangkan 
dalam penelitian ini sangat mudah dan praktis untuk 
digunakan. 

RPS bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual 
juga efektif  digunakan dalam proses belajara-mengajar. 
Penggunaan perangkat pembelajaran yang terstruktur 
dalam pemebelajaran merupakan penerapan dari teori 
belajar konstruktivisme. Jiwa konstruktivisme yang 
menonjol adalah adanya partisipasi aktif  mahasiswa 
dalam membangun pengetahuan dan keterampilan 
secara mandiri melalui sejumlah interaksi nyata dengan 
mengaitkan materi dengan pengetahuan yang dimiliki 
yang bermakna dengan materi dan lingkungan sosial 
budayanya sesuai dengan pendapat vygotsky14.

13 Akker, Jan van Den. design Approach and tools in education 
and teaching. Dortech Kluwer Academic Publishers, 1999.

14 vygotsky, L.S.. Mind in Society. Cambridge: Harvard 
University Press. 1978.
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c.	 Buku	Ajar	Bahasa	Inggris	1	

Bahan ajar berupa buku ajar dapat menentukan 
keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan menurut 
Tompkins.15 Oleh karena itu, penyusunan bahan 
ajar dipandang penting. Bahan ajar pada hakikatnya 
merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus dan RPS. 
Bahan ajar berisi perencanaan, prediksi, dan proyeksi 
tentang apa yang akan dilakukan pada saat proses 
pembelajaran berlangsung, Depdiknas.16 Secara garis 
besar dapat dikemukakan bahwa bahan ajar adalah 
deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
harus dikuasai oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi 
SK dan KD yang telah ditetapkan.

Bahan ajar berupa buku ajar dipilih seoptimal 
mungkin untuk membantu mahasiswa dalam mencapai 
SK dan KD, Depdiknas.17 Hal-hal yang perlu diperhatikan 
berkenaan dengan pemilihan bahan ajar adalah jenis, 
cakupan, urutan, dan perlakuan terhadap bahan ajar 
tersebut. Oleh karena itu, bahan ajar memiliki fungsi 
strategis bagi dosen. Fungsi strategis bahan ajar sebagai 
berikut:

1. Pedoman bagi dosen dalam melaksanakan proses 
pembelajaran, sekaligus merupakan substansi 
kompetensi yang harus diajarkan kepada 
mahasiswa. 

15  Tomkhins, Gail E. teaching Writing Balancing Process and 
Product. new York: Macmillan Publishing Company. 1990.

16  Depdiknas, 2008. Op.Cit,.
17  Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran. 

Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
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2. Pedoman bagi mahasiswa dalam proses 
pembelajaran, sekaligus merupakan substansi 
kompetensi yang harus dipelajari. 

3. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil 
pembelajaran . 

Bahan ajar berupa buku ajar juga disajikan 
dengan mempertimbangkan perkembangan emosional, 
intelektual mahasiswa, dan kemampuan berbahasa 
mahasiswa. Selain itu, organisasi bahan ajar juga juga 
disusun dengan mempertimbangkan gaya penyajian. Hal 
itu dimaksudkan untuk menarik dan mempertahankan 
perhatian mahasiswa terhadap deskripsi bahan ajar.

Bahan ajar berupa buku ajar ini bersumber dari 
sejumlah makalah yang telah disajikan dalam forum 
ilmiah, jurnal ilmiah, makalah yang diupload dalam 
website, majalah ilmiah, hasil karya mahasiswa, dan 
sejumlah sumber lainnya. Sumber-sumber bahan ajar 
tersebut tidak tergantung pada buku teks yang telah ada 
yang justru dapat membuat mahasiswa merasa bosan 
dan jenuh. Sejumlah bahan ajar yang tercantum sejumlah 
buku teks cenderung bersifat teoretis dan berisi tugas-
tugas yang membosankan mahasiswa.

Sumber-sumber buku ajar tersebut dapat 
dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa dengan 
memahami substansi materi bahasa Inggris. Substansi 
bahan ajar merupakan sebuah konstruksi pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang dapat berkembang dalam 
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diri mahasiswa melalui aktivitas belajar, Pratiwi.18 
Konstruk tersebut berupa seperangkat fakta, konsep, 
hukum-hukum, dan nilai-nilai yang ditemukan mahasiswa 
melalui proses pembelajaran. Bahan ajar digunakan oleh 
mahasiswa untuk memperoleh informasi dan data untuk 
mengerjakan tugas-tugas, latihan, dan memecahkan 
masalah belajar mahasiswa.

Pengembangan bahan ajar harus berupa buku 
ajar memperhatikan penggunaan bahasa. Penggunaan 
bahasa dalam bahan ajar harus bersifat komunikatif  dan 
mudah dipahami oleh mahasiswa sebagai calon pengguna 
produk pengembangan. Dalam pengembangan bahan 
ajar, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan 
informasi, memberikan petunjuk atau perintah, 
mengembangkan latihan tugas, mengarahkan kegiatan 
evaluasi, dan memberikan petunjuk dan kegiatan 
refleksi. Sejumlah fungsi tersebut dapat terwujud jika 
pengembang menggunakan bahasa yang komunikatif. 
Bahasa yang komunikatif  adalah bahasa dengan pilihan 
kata dan susunan kalimat yang jelas sehingga informasi, 
petunjuk, latihan, dan tugas-tugas dapat dipahami secara 
mandiri oleh mahasiswa.

Seperti dinyatakan dalam tujuan pengembangan, 
pengembangan buku ajar ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mahasiswa. 
Bahan ajar berupa buku ajar produk pengembangan 
ini telah dinyatakan layak dan mantap, serta dapat 

18  Pratiwi, Yuni. Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Apresiasi Sastra bagi Siswa SMP. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. 2005.
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digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris 1 
di lapangan karena telah melalui serangkaian uji, mulai 
dari uji validitas, keperaktisan, uji ahli, dan uji coba di 
lapangan, sampai dengan uji efektivitas. Oleh sebab 
itu, bahan ajar ini bersama-sama dengan perangkat 
pembelajaran yang lain (panduan pelaksanaan proses 
pembelajaran, silabus pembelajaran, RPS pembelajaran, 
dan perangkat penilaian) dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mahasiswa, 
kualitas proses, dan kualitas hasil pembelajaran. Hasil 
pengembangan buku ajar bahasa Inggris ini juga 
diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi dosen 
dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di 
perguruan tinggi secara berkelanjutan. Buku ajar yang 
dikembangkan dalam penelitian ini juga dimaksudkan 
untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. 

Hasil penelitian pengembangan ini juga 
membuktikan adanya keunggulan pendekatan 
konstekstual dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. 
Pendekatan konstekstual sebagai model pembelajaran 
yang efektif terbukti mampu meningkatkan keterampilan 
bahasa Inggris mahasiswa, dalam meningkatkan kualitas 
hasil pembelajaran. Mengapa pembelajaran dengan 
pendekatan konstekstual lebih unggul dibandingkan 
dengan pendekatan konvensional. Keempat penjelasan 
tersebut sebagai berikut.

Pertama, pendekatan kontekstual yang telah 
dideskripsikan pada tabel 4.15 dalam mengembangakn 
buku ajar, kontekstual merupakan salah satu pendekatan 
dalam proses pembelajaran yang bersumber pada filsafat 
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konstruktivisme. Menurut pendekatan konstekstual 
mahasiswa harus berperan lebih aktif  dalam membangun 
pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari secara 
mandiri melalui sejumlah interaksi yang bermakna dengan 
lingkungan sekitar dan lingkungan sosial budayanya, 
vygotsky.19 Dalam hal ini mahasiswa harus berpartisipasi 
lebih aktif  dalam proses pembelajaran. Peran dosen 
hanya sebagai fasilitator, motivator, inspirator, dan motor 
penggerak agar proses pembelajaran dapat berjalan 
lancar tanpa kendala. Mahasiswa berpartisipasi aktif  
secara fisik dapat dilakukan mahasiswa melalui kegiatan 
diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan  Partisipasi 
aktif  secara kejiwaan dapat dilakukan oleh mahasiswa 
melalui kegiatan menjawab pertanyaan, mengajukan 
pertanyaan, memecahkan permasalahan, berdiskusi, 
berinisiatif, menunjukkan minat, sikap, perhatian, 
motivasi, dan kemauan yang tinggi, serta berperilaku 
aktif  lainnya.

Kedua, pendekatan konstekstual dipandang 
sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran 
yang memenuhi prinsip pembelajaran berbasis 
kompetensi, Blanchard20. Dalam hal itu, kompetensi 
mahasiswa menjadi pertimbangan utama dalam proses 
pembelajaran. Implementasi pendekatan konstekstual 
dalam proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-

19  vygotsky, L.S. Characteristics of  Constructivist learning and 
teaching. 2002 (Online), (http:// www. stemnet.nf.ca), diakses 20 
Januari 2019.

20 Blanchard, Alan. 2001. Contextual teachin and learning. 
B.E.S.T.



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     393

langkah berikut: (a) mahasiswa dibiasakan memecahkan 
masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi 
dirinya, (b) mahasiswa harus membangun pengetahuan 
dan keterampilan yang dipelajari di benak meraka 
sendiri, (c) proses pembelajaran harus dikemas menjadi 
proses membangun dan bukan menerima pengetahuan, 
dan (d) mahasiswa membangun sendiri pengetahuan 
dan keterampilan mereka melalui partisipasi aktif  dalam 
proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran 
dengan pendekatan konstekstual sudah seharusnya 
diterapkan pada mahasiswa, karena mahasiswa 
termasuk pembelajar dewasa yang telah memiliki 
cukup kompetensi dan dapat mandiri dalam proses 
pembelajaran. Kemandirian merupakan penanda utama 
pembelajaran dengan pendekatan konstekstual.

Ketiga, pembelajaran dengan pendekatan 
konstekstual dapat memberikan kesempatan yang 
luas kepada mahasiswa untuk bereksperimen, 
mengembangkan kreativitas, dan mengembangkan daya 
nalar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, 
Bereiter.21 Mahasiswa harus dilatih sebanyak-banyaknya 
dalam memecahkan masalah, baik masalah belajar di 
kampus maupun masalah yang ditemui sehari-hari dalam 
kehidupan dimasyarakat. Dengan demikian, mahasiswa 
tidak terkungkung dengan aktivitas mempelajari teori-
teori dan mengerjakan sejumlah besar latihan.

21 Bereiter, Carl. 1994. Constructivism, Socioculturalism, and 
Poppers World. edu-cational research Journal. (Online), Vol. 23 no 7, pp 
21-23, diakses 25 April 2010.
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Keempat, pembelajaran dengan pendekatan 
konstruktivisme dimaksudkan untuk meningkatkan 
partisipasi aktif  mahasiswa secara intelektual dan 
emosional dalam proses pembelajaran, Shymansky22. 
Mahasiswa secara terus-menerus dimotivasi untuk 
menemukan atau membangun sendiri konsep-konsep 
yang sedang dipelajari melalui kegiatan yang dilakukan 
dalam berbagai bentuk, seperti observasi, diskusi, tryal 
and error, atau percobaan.

Hasil validasi dan keperaktisan buku ajar 
menununjukkan bahwa tingkat validitas perangkat buku 
ajar bahasa Inggris 1 dengan pendekataan kontekstual 
berada pada kategori sangat valid dan praktis. Buku ajar 
mempunyai tingkat validitas dan praktis yang sangat 
tinggi karena buku ajar yang dikembangkan memiliki 
kesesuaian dengan arah pembelajaran bahasa Inggris 
1 materi yang dikembangakan dalam buku ajar secara 
konsisten dihubungkan satu sama lain dengan kebutuhan 
pebelajar. 

Pada umumnya validator menyatakan buku ajar 
dikatakan baik dan dapat digunakan dengan sedikit revisi 
dari sejumlah masukan dan saran. Penyususnan buku 
ajar disesuaikan dengan pendekatan kontekstual dan 
diharapakan dapat meningkatkan hasil belajar bahasa 
Inggris 1 mahasiswa. 

22  Shymansky, J.. using Constructivist ideas to teach Science 
teachers about Constructivis ideas, or teachers are student too!. Journal of  
Science teacher education, 3 (2) 1992, h, 53-57.
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Berdasrkan hasil uji lapangan terkait penggunaan 
buku ajar, bahwa buku ajar yang semua unit materi 
ajarnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan lebih 
cenderung mengarahkan mahasiswa lebih efektif  dan 
dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam 
mengikuti pembelajaran dikarenakan materi yang 
diajarkan sangat berkaiatan dengan lingkungan dan 
objek yang ada di sekitarnya. 

Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa pendekatan 
konstekstual memiliki sejumlah keunggulan dalam proses 
pembelajaran bahasa Inggris 1 dibandingkan dengan 
pendekatan behaviorisme/konvensional. Oleh sebab itu, 
produk pengembangan ini dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan proses pembelajaran bahasa Inggris di 
perguruan tinggi secara lebih luas.

d.	 Asesmen	Bahasa	Inggris	1	

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh dosen dan 
mahasiswa adalah asesmen berpendekatan kontekstual. 
Asesmen bependekatan kontekstual menekankan pada 
pencapaian kompetensi dasar dengan menggunakan 
asesmen dalam upaya untuk memantau dan menentukan 
progress penilaian dalam pembelajaran.

Tingkat keberhasilan pemahaman materi harus 
dapat diukur melalui asesmen yang tepat. Bukan 
hanya mengukur ranah kognitif  tetapi harus mampu 
mengukur ranah efektif  dan psikomotorik. Pembelajaran 
berpendekatan kontekstual haruslah membawa ke ranah 
penilaian yang tepat.  Asesmen yang dikembangkan 
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dalam penelitian ini, adalah bentuk rubrik penilaian dari 
keempat keterampilan berbahasa Inggris. Berupa tes 
essay/ uraian tes ini berguna bagai mahasiswa untuk 
mengukur kemampuan mahasiswa dalam menyerap 
materi yang diuraiakan pada setiap materi pembelajaran. 
Hasil pengukuran ini dapat dijadikan sebagai penentu 
ketuntasan pemahaman mahasiswa dalam setiap unit 
bahan ajar. 

Rubrik penilaian yang dikembangkan peneliti diisi 
oleh dosen sendiri untuk melihat perkembangan selama 
perose pembelajaran sampai akhir perkuliahan. Dosen 
beranjak dari menilai mahasiswa dengan mengobservasi 
perilaku mahasiswa saat perkuliahan berlangsung sampai 
berakhir materi. 

Hasil penelitian ini juga menarik untuk dibahas 
adalah hasil validasi asesmen. Hasil validasi asesmen 
menunjukkan tingkat validasi asesmen berada pada 
kategori sangat valid. Dalam mengembangkan asesmen 
dilakukan pada analisis tugas untuk mengidentifikasi 
indikator pencapaian kompetensi dalam MKU bahasa 
Inggris 1. Setelah dianalisis, dirumuskan tujuan 
pembelajaran dalam mata kuliah ini. Tujuan pembelajaran 
MKU Bahasa Inggris 1 digunakan sebagai acuan dalam 
penyusunan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan 
dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
asesmen prkatis digunakan dalam pembelajaran. 
Keperaktisan asesmen didasarkan pada keterlaksanaan 
penggunaan asesmen dalam perkuliahan. Secara umum 



  Desain Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kontekstual  •     397

asesmen dapat diterapkan dalam perkuliahan dengan 
baik dari awal pertemuan penyampaian materi ajar 
samapai dengan berakhirnya materi kuliah. 

Hasil penelitian ini juga menarik untuk dibahas 
adalah keefektifan asesmen pembeljaran bahasa Inggris 
1 dengan pendekatan kontekstual dalam perkuliahan. 
Asesmen pembelajaran ini sangat efektif  digunakan 
dalam peroses belajar dan mengajar untuk menilai 
pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran, 
dan dari keempat keterampilan berbahasa yang 
mahasiswa kuasai. Asesmen bahasa Inggris 1 juga efektif  
digunakan oleh dosen sebagai acuan yang jelas dalam 
penegambilan keputusan untuk penilaian. 

Berdasarkan pemaparan diatas  jelas bahwa 
pendekatan kontekstual memiliki sejumlah keunggulan 
dalam peroses pembelajaran bahasa Inggris 1 
dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Oleh 
sebab itu, produk pengembangan ini dapat dimanfaatkan 
untuk mengembangkan proses pembelajaran bahasa 
Inggris yang kontekstual di perguruan tinggi secara 
lebih luas. Menurut Kemp, pengembangan perangkat 
merupakan suatu lingkaran yang kontinum23.  Hal ini 
mengindikasikan bahwa keefektifan perkuliahan sangat 
ditunjang oleh perangkat pembelajaran yang utuh. 

Hal itu disebabkan dalam pembelajaran dengan 
pendekatan konstekstual mahasiswa merasa memiliki 
proses pembelajaran, bebas mengembangkan daya 

23 Kemp, dkk, designing effective instruction, (New York: 
Macmillan College Publishing Company, 1994), h. 12.
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nalar dan kreativitas, berdiskusi, aktif  mencari bahan 
ajar tambahan, bebas mengungkapkan gagasan, berbagi 
gagasan dengan teman sejawat, memperesentasikan hasil 
kinerja di hadapan teman-temannya, dan selalu dibimbing 
dan dimotivasi oleh dosen pengampu. Mahasiswa yang 
menyatakan dengan respon posistif. Akan tetapi, Hal 
itu harus tetap diwaspadai dan terus-menerus dipantau 
oleh dosen supaya proses dan hasil pembelajaran dapat 
berhasil secara optimal.

Berkaitan dengan sikap mahasiswa selama 
mengikuti proses pembelajaran dapat dijelaskan berikut. 
Mahasiswa yang menyatakan sangat senang dengan 
pembelajaran pendekatan kontekstual terlihat jelas dalam 
antusias mengikuti pembelajaran dengan perangkat 
yang baru. Hal itu juga disebabkan bahwa mahasiswa 
dapat mengekspresi-kan gagasan seluas-luasnya, percaya 
diri, berkreasi seluas mungkin tanpa inter-vensi dari 
dosen, dan benar-benar dapat berpartisipasi secara aktif, 
baik fisik maupun mental. Di sisi lain, Pembelajaran 
berpendekatan kontekstual dosen sudah sepatutnya 
memiliki ide di kepala membelajarkan mahasiswa dan 
bukan menyampaikan bahan ajar kepada mahasiswa 
(Susilo, 2009; Ginnis, 2007) sehingga dapat membuat 
mahasiswa senang dan termotivasi dalam setiap 
pembelajaran.24

Intinya, bahwa seluruh perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan dalam peneliatian ini, telah 

24  Susilo. (2009). Penelitian Pendidikan (prinsip-prinsip dan 
teori dasar), Jakarta: Poliyama Widya Pustaka
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memenuhi kriteria layak, yaitu, kevalidan, keperaktisan 
dan keefektifan sehingga dapat digunakan untuk 
mendukung kegiatan pembelajaran bahasa Inggris 1 di 
UIN Mataram.

2.	 Pembahasaan		Keperaktisan	Perangkat
Data respons mahasiswa terhadap perangkat 

pembelajaran dikumpulkan menggunakan angket 
respons mahasiswa yang telah disediakan oleh peneliti. 
Dari hasil pengisian anagket respons mahasiswa 
diperoleh bahwa mahasiswa memberikan respon positif. 
Aspek untuk menumbuhakan motivasi dan antusias 
belajar dengan pendekatan kontekstual telah digunakan 
dalam peroses pembelajaran. Sehingga mahasiswa 
memberikan respons yang  positif  untuk mengikuti 
pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Sardiman (2012), 
yang menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual 
dalam pembelajaran merupakan konsep pembelajaran 
yang mendorong mahasiswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dipelajari dengan penerapanya dalam 
kehidupan nyata para mahasiswa sehari-hari.25 

 Respons mahasiswa yang positif  dalam 
pembelajaran membuat mereka memperhatikan apa yang 
dijelaskan dosen dan melaksanakan proses pembelajaran 
dengan lebih menyenangkan. 

25  Sardiman A.M ( 2012). interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar 
. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
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3.	 Pembahasaan	Keefektifan	Perangkat
Hasil dari uji coba perangkat yang telah divalidasi 

selanjutnya digunakan untuk menilai keperaktisan 
perangkat pembelajaran dan menguji keefektifan 
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yaitu 
untuk mengetahui peningkatan belajaran bahasa Inggris 
1 pada mahasiswa UIN Mataram. 

Keberhasilan ini disebabkan karena pembelajaran 
menggunakan perangkat yang dikembangkan sesuai 
dengan model pendekatan kontekstual. Perangkat yang 
digunakan yaitu Silabus, RPS, Buku ajar, Asesmen yang 
dikembangkan disusun secara bertahap baik dari segi 
materi maupun penyampaian contoh-contoh soal serta 
latihan yang diberikan dari tahap sederhana sampai pada 
tahap yang sukar. Buku ajar mahasiswa dibuat semenarik 
mungkin sehingga mahasiswa termotivasi dan tertarik 
dalam setiap mengikuti pembelajaran. 

 Berdasarkan pembahasaan diatas, penelitian 
ini telah menghasilkan perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris 1 yang valid dan praktis serta proses 
pembelajaran yang efektif  diperoleh dari tahapan revisi 
oleh para ahli sehingga menghasilkan produk yang 
telah disempurnakan. Dapat disimpulkan, penelitian 
ini telah berhasil memperoleh tujuan penelitian yang 
diharapkan. 
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Bab 8 
SIMPULAN

A.		 KESIMPULAN	
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan   

maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perangkat pembelajaran bahasa Inggris 1 dengan 
pendekatan kontkestual yang dikembangkan 
dalam pembelajaran bahasa Inggris 1 terdiri dari  
silabus, RPS, buku ajar dan instrument penilaian/
assessment.

a. Komponen silabus dan RPS dalam penelitian ini 
dikembangkan dengan mengacu pada KKNI. 
Komponen silabus diantaranya komponen 
yang mengacu pada capaian pembelajaran dan, 
deskripsi mata kuliah. Sedangkan komponen 
RPS adalah pembelajaran kontekstual di 
tampilkan dalam capaian pembelajaran, 
kompetensi akhir, pengalaman belajar, kriteria 
sikap, dan bobot penilian.  
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b. Buku ajar Bahasa Inggris 1 peneliti kembangkan 
dengan sistimatis dan disesuaikan dengan 
pembelajaran yang kontekstual. Sebagaimana 
susunan buku ajar meliputi cover depan buku 
ajar, prakata, daftar isi, dan unit-unit materi 
ajar. Terdiri dari 14 unit materi ajar dalam 
buku ajar bahasa Inggris 1, gambaran umum 
buku ajar dan setiap unit ada tes kompetensi. 

c. Instrument penilaian/assessment yang 
dikembangakan dalam penelitian ini adalah 
berupa tes tulis dalam bentuk tes objective 
digunakan untuk mengetahui pemahaman 
konsep, keterampilan 4 skills berbahasa baik 
dari Speaking, listening, reading, dan writing. 
Sebagai acuan untuk melihat kompetensi 
mahasiswa.

2. Tingkat validitas perangkat pembelajaran 
Bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual 
berdasarkan validasi tim ahli berada pada kategori 
sangat valid. Perangkat pembelajaran yang 
dikembangakan dalam silabus, RPS, buku ajar dan 
instrument penilaian sudah valid berdasarkan  dari 
tim ahli/expert validasi.

3. Tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris 1 dengan pendekatan kontekstual 
yang telah dikembangkan dan telah dilaksanakan 
melalui beberapa tahapan yang sangat panjang dan 
sistimatis, berangkat dari mengamati, menanya, 
mengumpulkan data, mengolah informasi yang 
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akurat dan mengkomunikasikan hasil. Sedangkan 
aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran 
menunjukkan antusias dan termotivasi mengikuti 
semua peroses pembelajaran dengan menggunakan 
pembelajaran kontekstual.

4. Tingkat keefektifan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris 1 berpendekatan kontekstual yang telah 
dikembangakan telah menumbuhkan minat dan 
motivasi mahasiswa dalam belajara bahasa Inggris. 
Sedangkan respon mahasiswa terhadap peroses 
pembelajaran yang telah dilakukan menunjukkan 
respons positif  yang tinggi.  

B.		 IMPLIKASI
Implikasi penelitian dan pengembangan ini 

memberikan konsekuensi terutama berkenaan dengan 
pengembangan buku ajar mata kuliah bahasa Inggris 
1, bagaimana bentuk strategi pembelajaran dikampus, 
peran dosen, pemberdayaan kompetensi dosen sebagai 
fasilitator dikelas, pemberdayaan kompetensi mendesain 
dan mengkonstruksikan pembelajaran yang kontekstual, 
serta implikasi pada peningkatan sistem pembelajaran 
bahasa Inggris 1 di masa yang akan datang.  

1. Desain pengembangan perangkat pembelajaran 
Bahasa Inggris 1

a. Hasil penelitian pengembangan ini secara 
konseptual memberikan informasi dan 
pengetahuan tentang urgensiya pembelajaran 
bahasa Inggris yang kontekstual. 
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b.  Perangkat pembelajaran Bahasa Inggris 
1 dengan pendekatan kontekstual yang 
dikembangkan dalam penelitian ini layak 
digunakan dalam perkuliahan bahasa Inggris 
1. Karena sudah memenuhi kriteria dari 
kevalidan, keprakrtisan dan, keefektifan. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perangkat pembelajaran Bahasa Inggris 
1 dengan pendekatan kontekstual yang 
sudah dikembangkan efektif  digunakan 
dalam bentuk pembelajaran bahasa Inggris 
yang menngacu pada pembelajaran yang 
kontekstual. Yang diintegrasikan dengan sistim 
pembelajaran yang kolaboratif  dan kooperatif  
sesuai lingkungan pebelajar. Dengan hasil 
temuan ini dilapangan mengindikasikan 
bahwa bahasa Inggris 1 merupakan mata 
kuliah yang sangat relevan di perguruan 
tinggi UIN Mataram. Ini secara gamblang 
dapat dilihat dilingkungan pebelajara setiap 
hari terhadap kebutuhan belajar bahasa asing 
terutama bahasa Inggris zaman sekarang ini 
sehingga dapat memunculkan sikap untuk 
pembelajaran bahasa Inggris diwajibkan 4 sks 
di UIN Mataram. 

2.  Implementasi pembelajaran mata kuliah bahasa 
Inggris 1 di UIN Mataram.

a. Hasil penelitian pengembangan perangkat 
ini dijadikan sebagai solusi alternative 
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melakukan proses pembelajaran untuk 
mendorong mahasiswa terlibat secara aktif  
mengkonstruksikan pengetahuan bahasa 
Inggris yang dipelajari.

b.  Pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris ini 
dapat memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa 
sesuai dengan kemampuan mereka sehingga 
ada peningkatan dalam pembelajaran bahasa 
Inggris 1.

c. hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai 
rambu-rambu teknis badi dosen dalam 
mengorganisasikan kelas secara baik agar 
tercipta suasana lingkungan belajar yang 
kondusif  dan tujuan pembelajaran yang 
kontektual yang mengusung pembelajaran 
yang alamiah dapat tercapai sesuai harapan.

3. Wujud secara fiscal hasil penelitian pengembangan 
pada mata kuliah bahasa Inggris 1.

a. Hasil penelitian pengembangan perangkat 
pembelajaran Bahasa inggris 1 merupakan 
sumber belajar yang sudah peneliti desain 
berdasarkan kharakteristik dan kebutuhan 
mahasiswa UIN Mataram, sesuai dengan 
kondisi pebelajar dan prosedur dalam perbaikan 
kualitas proses dan hasil pembelajaran.

b.  Hasil pengembangan perangkat pembelajaran 
ini dapat meningkatkan hasil belajar dan 
motivasi karena proses interaksi antara dosen 
dan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa  
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dan mahasiswa dengan lingkunganya dapat 
melakukan interaksi dengan timbal balik 
secara langsung maupun tidak langsung 
karena buku ajar yang dijadikan sumber 
belajar sudah tersedia. 

C.  SARAN   
Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah 

dipaparkan, dan berdasarkan hasil temuan yang didapat, 
maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 

1. Saran untuk pemanfaatan produk

a. Bagi dosen bahasa Inggris di Universitas 
Islam Negeri Mataram, dengan adanya 
perangkat pembelajaran dengan pendekatan 
kontekstual, dapat digunakan sebagai salah 
satu pedoman dalam perkuliahan dan 
dengan harapkan dosen menggunakanya 
dengan konsisten dalam pembelajaran  
sehingga mengarahkan pembelajaran pada 
capaian pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap dalam perkuliahan. Diharapkan dapat 
mengarahkan pembelajaran lebih baik 
dan dapat meningkatkan kemampauan 
mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Dan 
bisa mengaplikasikan model pembelajaran 
kontekstual dengan lingkungan pebelajar.  

b. Bagi mahasiswa, perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris 1, dapat digunakan sebagai 
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salah satu sumber belajar yang relevan dalam 
perkuliahan bahasa Inggris. Dengan manfaat 
mahasiswa mampu mengembangkan 
bakat bahasa Inggris secara mendalam dan 
berpengaruh besar terhadap lingkungan 
belajar dalam berkomunikasi. Mahasiswa UIN 
Mataram disarankan secara terus menerus 
untuk mengembangkan kemampuan bahasa 
Inggris agar mereka mampu meningkatkan 
kreativitas dan kemandirian belajar sehingga 
mereka mampu memperoleh penguasaan 
bahasa Inggris secara maksimal. Di samping 
itu, para mahasiswa disarankan untuk mencari 
teks-teks yang relevan untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa Inggrisnya sehingga 
mereka mampu berkomunikasi menggunakan 
bahasa Inggris sesuai dengan konteksnya.

c. Bagi peneliti yang tertarik pada jenis penelitian 
pengembangan perlu memperhatikan berbagai 
aspek di antaranya adalah pendekatan, tujuan, 
struktur pengembangan, isi bahan ajar, 
pengembangan latihan atau task agar bahan 
ajar yang dikembangkan sesuai kebutuhan 
mahasiswa. Untuk itu needs analysis perlu 
dilakukan agar produk yang dikembangkan 
memenuhi learning needs and target needs.

2. Kemanfaat produk untuk lebih lanjut 

a. Penelitian pengembangan perangkat bahasa 
Inggris 1, dipergunakan untuk keperluan 
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lembaga di UIN Mataram, dan semoga 
berguna bagi lembaga lain, baik secra formal 
maupun informal.

b. Bagi peneliti sendiri, perangkat pembelajaran 
ini masih perlu kelengkapan terutama dari 
buku ajar, diharapkan agar kedepan bisa 
di lengkapi dengan kebutuhan pebelajar 
jauh lebih maksimal dan mumpuni, relevan 
dengan ide-ide kekinian mengenai hal-hal 
pembelajaran yang kontekstual. 

c. Agar dapat dipergunakan untuk dijadikan 
patokan ke penelitian yang lebih lanjut bagi 
peneliti yang lain. 
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