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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 Komunikatif Integratif 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 komunikatif dan 
integratif 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 komunikatif 
integratif 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, dosen dan peneliti yang ingin 
mendesain perangkat pembelajaran Bahasa Inggris komunikatif 
integratif 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 komunikatif integratif. 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 
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pembaca agar penulisan buku ini menjadi lebih baik pada edisi-edisi 
selanjutnya. 

 

Penulis 
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PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. 
Shalawat & Salam semoga senantiasa terlimpah pada 
teladan agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, 

sahabat dan pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat 
dan hidayah Allah SWT, program penulisan buku ajar dan referensi 
telah dapat dirampungkan.

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 
buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU 
Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. 
Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa 
dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar atau 
buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu 
sumber belajar.

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah upaya Fakultas 
untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-undang di atas, 
dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih 
harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 
pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang kondusif  
dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses 
sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan 
men-support peningkatan karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan 
fungsional dosen yang ujungnya berdampak pada peningkatan status 
dan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 10 
judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 100 
judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul buku 
referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, namun 
berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 
HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 
interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu 
UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan 
metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-
normatif-teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti 
sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi 
dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter 
induktif-rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 
menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama terkait 
misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam (Islam washathiyah), 
pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, 
pendidikan multikultural, etno-pedagogik, pembelajaran DARING 
(dalam jaringan), pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir, 
enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus 
merdeka.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 
jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan 
kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor dari dosen 
sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, perfomance buku 
tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada 
kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah 
kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 
menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika 
UIN Mataram dan ummat pada umumnya.   

Mataram,  29 Oktober 2020 M
12 Rabi’ul Awal 1442 H

Dekan 

Dr. Hj. Lubna, M.Pd.
NIP. 196812311993032008
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Peningkatan kualitas merupakan salah satu satu fokus 

pembangunan pendidikan nasional yang salah satunya dapat dicapai 
dengan memberikan kesempatan kepada pengajar untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi di dalam kelas secara profesional melalui 
pengembangan pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
oleh pengajar untuk mengembangkan pembelajaran adalah merancang 
produk pendidikan berupa perangkat pembelajaran yang siap untuk 
digunakan secara nyata di lapangan, khususnya dalam konteks 
pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. 

Perangkat pembelajaran merupakan komponen utama yang 
berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pentingnya perangkat 
pembelajaran dalam proses pelaksanaan pembelajaran dikemukakan 
oleh Olumorin, dkk dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa 
ketersediaan perangkat pembelajaran membantu pengajar 
melaksanakan kegiatan pengajaran secara nyaman dan pembelajar 
dapat menerima pelajaran dengan mudah tanpa ada masalah.1 Mereka 
juga menegaskan bahwa perangkat pembelajaran memilki hubungan 
langsung dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Selain 
itu, penelitian yang dilakukan oleh Abdul-Raheem juga menunjukkan 
bahwa perangkat pembelajaran adalah alat yang sangat penting dan 
diperlukan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi 
pengajar, memperbaiki kinerja pembelajar, dan membuat pembelajaran 
menjadi menarik, praktis,  dan realistis.2 Selain itu, perangkat 
pembelajaran juga memungkinkan pengajar dan pembelajar 

                                                             
1 C. O. Olumorin et al., “Development of Instructional Materials from Local 
Resources for Art-Based Courses,” Asian Journal of Information Technology 9, no. 2 
(2010): 107–110. 
2 B. O. Abdu-Raheem, “Availability, Adequacy and Utilisation of Social Studies 
Instructional Materials in Ekiti State Secondary Schools,” Journal of Current 
Discourse and Research 3, no. 1 (2011): 242–255. 
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berpartisipasi secara aktif dan efektif selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung, memberikan ruang untuk pemerolehan keterampilan dan 
pengetahuan, pengembangan kepercayaan diri dan aktualisasi diri.  

Fitriani juga mengemukakan beberapa alasan diperlukannya 
perangkat pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, yakni (1) sebagai 
panduan, yakni memberi panduan bagi pengajar mengenai hal-hal yang 
harus dilakukan di dalam kelas, memberi panduan bagi pengajar dalam 
mengembangkan teknik mengajar, dan memberi panduan bagi 
pengajar dalam merancang perangkat yang lebih baik, (2) sebagai tolok 
ukur, yakni alat bagi pengajar untuk mengevaluasi efektifitas dan 
keterterapan perangkat pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya 
dengan membandingkan berbagai aktivitas, strategi, metode ataupun 
langkah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan data yang 
ada dalam perangkat pembelajaran, (3) sebagai peningkatan 
profesionalisme, yakni sarana bagi pengajar untuk memperbaiki segala 
sesuatu yang terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan agar 
lebih kompeten dan terampil dalam melaksanaan tugas pokoknya, dan 
(4) sebagai kemudahan, yakni mempermudah pengajar dalam 
membantu dan memfasilitasi proses pembelajaran sehingga tercapai 
tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan.3 Selanjutnya, Yaumi 
dalam Mappalotteng, dkk. megemukakan bahwa pentingnya penyiapan 
perangkat pembelajaran, terutama bahan ajar adalah (a) sebagai 
representasi guru, instruktur atau dosen, (2) sebagai sarana pencapaian 
standar kompetensi, kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, dan 
(c) sebagai optimalisasi pelayanan terhadap pembelajar.4 Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran merupakan pusat 
pembelajaran dan alat strategis yang akan mempengaruhi dan 

                                                             
3 Fitriani, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 
Matematik Siswa Di Smp Kelas VIII” (Universitas Negeri Medan, 2014), 3–4. 
4 Abdul Muis Mappalotteng, Hasanah Nur, and Felisitas Kanan, “The 
Development of Programmable Logic Controller Tutorial in the Form of 
Industrial-Based Learning Material in Vocational High Schools,” International 
Journal Of Engineering And Science 5, no. 5 (2015): 50. 



3 3 
 

menentukan kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Oleh 
karena itu, perangkat pembelajaran hendaknya dipersiapkan secara 
matang sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk mendukung 
keberhasilan pembelajaran. 

Untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran, pengajar dapat melakukannya 
dengan cara merancang atau mengembangkan sendiri sesuai dengan 
kebutuhan pengguna di lapangan melalui kajian yang tepat dan 
mendalam. Terkait masalah ini, pengajar atau perancang tentu 
diharapkan bisa menghasilkan perangkat pembelajaran yang 
berkualitas dan memiliki nilai tambah yang memenuhi persyaratan atau 
kriteria-kriteria pengembangan produk pendidikan yang baik seperti 
yang dikemukakan oleh Seel dan Riche yakni, valid, praktis, dan 
efektif.5 Perangkat pembelajaran yang valid maksudnya adalah 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan mencerminkan 
konsistensi antar bagian-bagian perangkat pembelajaran yang disusun 
dan kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan 
penilaian yang akan diberikan. Selain itu, perangkat pembelajaran yang 
valid terfokus pada materi dan pendekatan pembelajaran yang 
digunakan. Perangkat pembelajaran yang praktis berarti bahwa 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan  mudah untuk dipahami 
dan dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam kegiatan pembelajaran 
serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pembelajar. Perangkat 
pembelajaran yang efektif mengandung pengertian bahwa perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan tepat dan sesuai dengan sasaran 
yang diharapkan sehingga dapat memberikan pengalaman yang berarti 
bagi pengguna, dapat mencapai tujuan pembelajaran, dan memperoleh 
respons positif dari pembelajar, serta mendorong keaktifan pembelajar 
dalam melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran dan mengerjalan 

                                                             
5 Barbara B. Seels and Rita C. Richey, “Teknologi Pembelajaran: Definisi Dan 
Kawasannya,” Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. Jakarta: Kerjasama IPTPI 
LPTK UNJ (1994). 
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tugas-tugas atau latihan yang diberikan.6 Dengan demikian, dapat 
ditegaskan bahwa merancang atau mengembangkan perangkat 
pembelajaran yang baik bukan kegiatan yang dapat dilakukan secara 
sembarangan, tetapi harus tetap mempertimbangkan aspek 
kelayakannya sehingga perangkat pembelajaran yang dihasilkan benar-
benar memberikan manfaat dalam membantu memecahkan masalah 
pembelajaran.  

Secara umum, perangkat pembelajaran dapat berupa sejumlah 
bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam 
proses pencapaian kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Perangkat 
pembelajaran, dalam wujud yang lebih konkret, mencakup silabus, 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP)), bahan ajar, dan instrumen penilaian.   

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 pengajar agar dapat mengajar lebih baik, tanpa harus merasa 
khawatir akan keluar dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi belajar 
mengajar, dan sistem evaluasi yang seharusnya. 

Satuan Acara Perkuliahan (SAP)) merupakan panduan yang 
memberi arah kepada pengajar dalam menyajikan materi pembelajaran 
kepada pembelajar dalam kurun waktu tertentu dengan metode dan 
alat bantu yang sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditentukan. Satuan Acara Perkuliahan (SAP)  dijabarkan atau 
dikembangkan dari silabus sebagai proyeksi kegiatan atau aktivitas yang 
akan dilakukan oleh pembelajar dalam perkuliahan. Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP))  memuat komponen-komponen seperti: standar 

                                                             
6 Herman Herman, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Pengajaran 
Langsung Untuk Mengajarkan Materi Kesetimbangan Benda Tegar,” Jurnal Sains 
dan Pendidikan Fisika 8, no. 1 (2014). 
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kompetensi, kompetensi dasar, indikator kompetensi, materi 
perkuliahan dan uraiannya, pengalaman belajar (strategi pembelajaran), 
media/alat pembelajaran, sistem penilaian, dan referensi.  Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP) dapat membantu pengajar melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara terkontrol, logis dan sistematis, 
mengorganisasikan materi, standar, serta mengantisipasi peserta didik 
dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran. Selain 
itu melalui Satuan Acara Perkuliahan (SAP), pengajar dan pembelajar 
dapat mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan cara 
mencapainya.  

Bahan ajar merupakan apa saja yang dapat digunakan oleh 
pengajar untuk memfasilitasi pembelajaran. Dengan demikian, materi 
ajar dapat berupa kamus, kaset, video, lembar kerja, dan sebagainya 
yang berfungsi untuk membantu pengajar dalam merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien 
sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kaitannya 
dengan hal ini, Tiwari menegaskan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai 
alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang membantu dalam 
mempersiapkan tugas, mengelola kelas, dan membimbing pembelajar 
dalam proses belajar.7 Dalam konteks pembelajaran bahasa, 
Cunningsworth mengemukakan bahwa bahan ajar dalam pembelajaran 
bahasa dapat dijadikan sebagai sumber materi pembelajaran, sumber 
kegiatan latihan dan interaksi komunikasi, sumber referensi bagi 
pembelajar mempelajari tata bahasa, kosakata, pelafalan, sumber 
stimulasi dan ide-ide kreatif, serta sebagai alat bantu bagi pengajar yang 
belum berpengalaman agar lebih percaya diri dalam melaksankan 
kegiatan pembelajaran.8  

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa bahan ajar sebagai 
sarana pembelajaran sangat diperlukan, sehingga harus ada upaya 
terutama dari pengajar agar bahan ajar dapat tersedia, baik dengan cara 
membeli yang sudah tersedia di toko-toko buku atau tempat lainnya, 

                                                             
7 Saket Raman Tiwari, Teaching of English (APH Publishing, 2010). 
8 Alan Cunningsworth, Choosing Your Coursebook (Macmillan, 1995). 
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maupun dengan mengembangkan sendiri secara mandiri sesuai 
kebutuhan pembelajar di lapangan.  

Untuk bahan ajar yang dikembangkan sendiri, pengembang atau 
perancang tentu harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar dan 
langkah-langkah sistematis pengembangan bahan ajar serta kriteria 
penilaian bahani ajar yang baik untuk menjamin kualitas atau mutu 
materi ajar yang dikembangkan. Depdiknas memberikan sejumlah 
panduan mengenai prinsip-prinsip dalam pengembangan bahan ajar 
yang meliputi relevansi, konsistensi, dan kecukupan.9 Prinsip relevansi 
artinya materi yang dipilih atau dikembangkan hendaknya relevan dan 
memiliki keterkaitan atau hubungan dengan pencapaian standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, bahkan dijamin dapat menunjang 
tercapainya kompetensi yang diajarkan. Prinsip ini akan 
menghindarkan pengajar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang 
tidak relevan dengan pencapaian kompetensi. Prinsip konsistensi 
artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar 
yang harus dikuasai pembelajar. Hal ini berarti ada kesesuaian (jumlah 
atau banyaknya) antara kompetensi dan bahan ajar; jika kompetensi 
dasar yang akan diajarkan mencakup keempat keterampilan berbahasa, 
maka bahan atau materi yang dipilih atau dikembangkan juga 
mencakup keempat hal tersebut. Prinsip kecukupan artinya bahan atau 
materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu 
pembelajar menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Bahan atau 
materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika 
terlalu sedikit, bahan atau materi akan kurang membantu mencapai 
standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya jika terlalu 
banyak, bahan atau materi akan menyita waktu dan tenaga yang tidak 
perlu untuk mempelajarinya.  

Selanjutnya, Richards menyarankan agar dalam penyusunan 
bahan ajar memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu: (1) 
mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret 

                                                             
9 Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Memilih Dan Menyusun Bahan Ajar 
(Jakarta: Depdiknas, 2006). 
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untuk memahami yang abstrak, (2) pengulangan akan memperkuat 
pemahaman, (3) motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu 
faktor penentu keberhasilan belajar, (4) mencapai tujuan pembelajaran 
ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai 
ketinggian tertentu, dan (5) mengetahui hasil yang telah dicapai akan 
mendorong pembelajar untuk terus mencapai tujuan.10 Dengan 
mengikuti prinsip-prinsip di atas diharapkan bahan ajar yang 
dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajar, mendorong 
motivasi pembelajar, dan mendukung pencapaian kompetensi yang 
diinginkan. 

Instrumen penilaian merupakan alat ukur yang digunakan untuk 
mengumpulkan informasi tentang kemajuan pembelajar dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Penilaian sendiri 
dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji 
apakah suatu proses, kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai 
dengan tujuan, kriteria atau  indikator-indikator pencapaian yang telah 
ditentukan. Ada beberapa instrumen penilaian yang dapat digunakan 
untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan pembelajar baik 
berupa tes maupun non-tes, yakni tes tertulis, penilaian unjuk kerja, 
penilaian sikap, penilaian hasil karya, penilaian portofolio dan penilaian 
diri. Instrumen penilaian dapat digunakan oleh pengajar untuk 
mengukur dan menilai kemampuan yang berhasil dicapai pembelajar 
sebagaimana dinyatakan dalam setiap indikator dengan baik dan tepat.  

Beberapa uraian di atas menegaskan bahwa perangkat 
pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang sangat 
penting untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. Ketersediaan perangkat pembelajaran mutlak 
diperlukan untuk membantu pengajar  melaksanakan tugasnya secara 
lebih mudah dan terencana dalam mengantarkan pembelajar ke arah 
pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

                                                             
10 Jack C. Richards, Communicative Language Teaching Today (SEAMEO Regional 
Language Centre Singapore, 2005). 
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Hasil pengamatan selama ini sebagai salah seorang pengajar 
bahasa Inggris di UIN Mataram menunjukkan bahwa perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang ada di UIN Mataram tidak 
dikembangkan secara tepat sehingga masih terdapat kekurangan atau 
kelemahan. Akibatnya, pembelajaran menggunakan perangkat 
pembelajaran yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan belajar 
mahasiswa dan mencapai hasil yang diharapkan. Perangkat 
pembelajaran yang dimaksud kaitannya dengan penelitian yang akan 
dilakukan di sini adalah silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), bahan 
ajar, dan instrumen penilaian. 

Kaitannya dengan silabus, kegiatan pembelajaran bahasa Inggris 
selama ini seringkali tidak menggunakan silabus, karena yang tersedia 
hanya bahan ajar tetapi tidak dilengkapi dengan silabus. Akibatnya, 
pembelajaran yang dilakukan  cenderung hanya terfokus pada apa yang 
terdapat dalam bahan ajar tanpa memiliki  tujuan dan arah yang jelas. 
Dengan melihat kenyataan ini, maka silabus pembelajaran bahasa 
Inggris di UIN Mataram perlu dikembangkan untuk memberikan 
pedoman dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 
dan kompetensi yang yang akan diajarkan kepada mahasiswa.  

Kaitannya dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), 
persoalannya terletak pada keragaman jenis Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP) yang digunakan oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran. Dalam hal ini, pembuatan atau penyusunan Satuan 
Acara Perkuliahan (SAP) diserahkan kepada masing-masing dosen 
pengampu; ada yang membuat berdasarkan apa yang terdapat dalam 
bahan ajar, ada pula yang membuat sesuai dengan kehendak dan 
keinginan dosen yang bersangkutan tanpa mendasarkan pada silabus. 
Jadi tidak mengherankan bila tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
dan kompetensi yang diajarkan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena 
tidak adanya silabus sebagai pedoman dalam penyusunan Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP). Oleh karena itu, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram yang dijabarkan dari 



9 9 
 

silabus juga perlu dikembangkan agar kegiatan pembelajaran dapat 
dilaksanakan secara terencana dan sistematis. 

Terkait bahan ajar, penyediaannya selama ini dalam kegiatan 
pembelajaran dilakukan dengan menyiapkan bahan cetak berupa 
kompilasi bahan atau materi. Jelasnya, bahan ajar bahasa Inggris yang 
tersedia saat ini hanya berbentuk kumpulan bahan atau materi yang 
diambil dari berbagai sumber, bahan atau materi tidak terorganisir 
dan terstruktur dengan baik, tugas-tugas atau latihan yang menyertai 
bahan ajar cenderung monoton dan kurang varatif, tidak 
mempertimbangkan tingkat kemampuan mahasiswa, cakupan bahan 
ajar yang terbatas serta isi bahan ajar yang hanya menekankan pada 
satu aspek keterampilan berbahasa yakni membaca dan satu 
pengetahuan kebahasaan yakni tata bahasa atau gramatika membuat 
pengorganisasian dan penyajian materi tidak integratif. Akibatnya, 
bahan ajar yang tersedia tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 
yang telah digariskan dalam kurikulum dan terkesan sekedar ada 
sehingga cenderung tidak efektif, kurang bermanfaat, t idak bisa 
diterapkan secara maksimal dan belum dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan. Singkatnya, bahan ajar yang ada tidak relevan dengan 
kurikulum, tidak mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa, dan 
tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan dan 
penyusunan bahan ajar yang baik.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan bahan ajar yang ada 
memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah (1) pembelajaran 
tidak dapat mendorong motivasi, antusiasme, dan menarik minat 
mahasiswa, (2) pembelajaran tidak memilki arah yang jelas karena 
tidak disertai tujuan pembelajaran yang jelas, (3) pembelajaran 
cenderung monoton, kurang hidup, dan bersifat rutinitas, (4) 
pembelajaran tidak dapat mencapai hasil yang maksimal atau 
memuaskan, (5) pembelajaran tidak dapat diatur, diarahkan pada 
suasana yang kondusif untuk mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, 
(6) pembelajaran kurang mampu menciptakan suasana yang 
komunikatif dan  interaktif, (7) pembelajaran lebih mengacu pada 
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pencapaian materi, bukan pada penguasaan materi, (8) pembelajaran 
kurang memberikan kesempatan  untuk berlatih dan praktek secara 
langsung menggunakan bahasa target, dan (9) pembelajaran pada 
umumnya lebih terfokus pada ketepatan tata bahasa sehingga kurang 
memberikan kesempatan pada aspek komunikasi.  

Beberapa kenyataan di atas sejalan dengan apa yang 
dikemukakan oleh Abdul-Raheem yakni ketidaktersediaan dan 
ketidaktepatan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran menjadi penyebab utama  ketidakefektifan sistem 
pembelajaran, rendahnya motivasi dan prestasi belajar, dan 
ketidaktercapaian tujuan pembelajaran.11 Oleh karena itu, Ogbondah 
menyarankan pentingnya pengajar untuk mencoba merancang atau 
mengembangkan bahan ajar yang standar untuk menggantikan bahan 
ajar yang ada, menjadikan pembelajaran lebih interaktif, dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran.12 Ahmed dalam Abdul-Raheem 
juga menkonfirmasi bahwa tidak adanya akses yang cukup terhadap 
bahan ajar yang baik menyebabkan kegiatan pembelajaran berada 
dalam situasi atau suasana yang tidak kondusif.13 Aydin menambahkan 
bahwa salah satu sebab kurangnya motivasi, minat, dan prestasi  belajar 
pembelajar dalam belajar bahasa Inggris adalah tidak adanya bahan ajar 
yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan tuntutan 
kurikulum sehingga ia berharap adanya bahan ajar tambahan yang 
mendukung kegiatan pembelajaran di kelas.14 

Bahan ajar yang ada juga tidak jarang menimbulkan persoalan 
bagi para dosen. Dari hasil diskusi dengan beberapa teman dosen 

                                                             
11 Abdu-Raheem, “Availability, Adequacy and Utilisation of Social Studies 
Instructional Materials in Ekiti State Secondary Schools.” 
12 Livinus Ogbondah, “An Appraisal of Instructional Materials Used to Educate 
Migrant Fishermen’s Children in Rivers State, Nigeria,” International Journal of 
Scientific Research in Education 1, no. 1 (2008): 13–25. 
13 Abdu-Raheem, “Availability, Adequacy and Utilisation of Social Studies 
Instructional Materials in Ekiti State Secondary Schools.” 
14 Selami Aydin, “Factors Causing Demotivation in EFL Teaching Process: A 
Case Study.,” Qualitative Report 17 (2012): 101. 
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bahasa Inggris di UIN Mataram, tampak bahwa para dosen agak 
kebingungan mengimplementasikan bahan ajar yang ada, karena 
adanya perbedaan persepsi terutama mengenai tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai dan isi atau muatan bahan atau materi yang akan 
disampaikan kepada mahasiswa. Berkaitan dengan masalah ini, bahan 
ajar disusun oleh tim penulis buku ajar bahasa Inggris beranggotakan 
tiga orang dosen yang dibentuk oleh Lembaga Bahasa dan Budaya 
UIN Mataram. Setelah buku ajar selesai disusun dan dicetak, 
selanjutnya buku ajar didistribusikan kepada mahasiswa dan para 
dosen bahasa Inggris untuk digunakan sebagai buku pegangan dalam 
mengajar. Dalam menggunakan bahan ajar tersebut, para dosen 
menilai bahwa tujuan pembelajaran dalam bahan ajar yang ada tidak 
jelas dan isinya ada yang mengatakan terlalu rendah atau terlalu tinggi 
untuk level atau ukuran mahasiswa UIN Mataram. Masih terkait isi 
atau muatan bahan ajar, para dosen juga merasa kurang tepat jika 
bahan atau materi yang diajarkan hanya difokuskan pada satu aspek 
keterampilan atau pengetahuan berbahasa seperti yang terdapat pada 
bahan ajar yang ada, sehingga mereka sering mengambil inisiatif atau 
memutuskan sendiri apa yang mereka harus ajarkan sesuai keyakinan 
mereka. Akibatnya, kegiatan pembelajaran berjalan sendiri-sendiri, 
tidak terencana dengan baik, tidak berkesinambungan, dan hasilya 
cukup beragam serta belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
lembaga.  

Mahasiswa juga merasakan kelemahan-kelemahan dari bahan 
ajar yang ada. Mereka merasa bahwa isi dari bahan ajar yang diajarkan 
terlalu rendah sehingga mereka sering menganggap enteng dan tidak 
begitu serius memperhatikan penjelasan dosen, karena dianggap 
hanya mengulang bahan atau materi yang sudah mereka pelajari 
sebelumnya sewaktu di SMA. Akan tetapi, ada juga mereka yang 
merasa bahwa materi yang diajarkan terlalu tinggi sehingga mereka 
sangat kesulitan mengikuti pembelajaran. Selain itu, mereka menilai 
bahwa bahan atau materi yang diajarkan terlalu menekankan 
penguasaan tata bahasa sehingga mereka merasa kurang memiliki 
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kesempatan mempraktekkan bahasa yang dipelajari dalam 
komunikasi nyata, serta materi yang diajarkan sering tumpang tindih 
dimana materi yang sudah diajarkan pada semester sebelumnya oleh 
satu dosen, diajarkan kembali oleh dosen lain pada semester 
berikutnya. Akibatnya, mahasiswa cenderung merasa bosan dan 
kemampuan bahasa Inggris mereka tidak berkembang. Maklum, 
mahasiswa UIN Mataram berasal dari latar belakang lulusan yang 
beragam; Madrasah Aliyah (MA), SMA, dan SMK, namun sebagain 
besar berasal dari Madrasah Aliyah.  Karena perbedaan latar belakang 
ini, mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang beragam pula, 
ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Kondisi-kondisi yang telah 
disebutkan di atas  tentu saja diharapkan dapat menjadi pertimbangan 
dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang akan dilakukan 
sehingga kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram 
dapat menjadi lebih baik dan kualitasnya dapat ditingkatkan. 

Dari persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas, 
mahasiswa UIN Mataram tampaknya memerlukan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan 
level atau tingkatan mereka agar lebih tertarik dan termotivasi 
mengikuti kegiatan pembelajaran, dikembangkan berdasarkan 
prinsip-prinsip yang tepat agar dapat mencapai keberhasilan dalam 
belajar bahasa Inggris, dan menggunakan pendekatan alternatif yang 
berpotensi memperbaiki kinerja belajar mereka sehingga dapat 
menjangkau semua aspek keterampilan berbahasa Inggris secara 
komprehensif, dalam hal ini, pendekatan integratif-komunikatif.  

Dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia, bahasa Inggris 
merupakan salah satu mata kuliah penting yang wajib ditempuh oleh 
mahasiswa agar mereka memperoleh bekal keterampilan bahasa 
Inggris. Mata kuliah ini dirancang sebagai Mata Kuliah Umum (MKU) 
dengan bobot 2-4 sks. Dalam konteks akademis, mahasiswa diberikan 
mata kuliah bahasa Inggris untuk membantu mereka memperoleh 
dan memahami informasi dalam bidang ilmu yang mereka tekuni atau 
pelajari. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perguruan tinggi 
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masih bergantung pada buku-buku teks berbahasa asing terutama 
bahasa Inggris sebagai referensi atau sumber belajar. Selain itu, dengan 
kedudukan bahasa Inggris saat ini sebagai sarana komunikasi 
internasional, mahasiswa tidak hanya diharapkan bisa berbahasa 
Inggris secara pasif yakni memahami informasi yang dibaca atau 
didengar, tetapi juga diharapkan bisa berbahasa Inggris secara aktif 
yakni menyampaikan pikiran dan gagasannya, karena menurut 
Harmer, banyak mahasiswa ingin mempelajari dan menguasai bahasa 
Inggris untuk berkarir, mencari pekerjaan, dan melanjutkan 
pendidikan ke luar negeri.15 Hal ini tentu mentuntut kemampuan 
berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.  

Secara khusus dalam kurikulum UIN Mataram dinyatakan bahwa 
bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing yang diajarkan 
kepada mahasiswa selain bahasa Arab guna memenuhi cita-cita dan 
harapan yang telah tetuang dalam visi dam misi lembaga. Lebih jauh, 
dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris di UIN 
Mataram adalah agar mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Total kredit yang dialokasikan 
untuk MKU bahasa Inggris di UIN Mataram adalah 8 SKS. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi 
mahasiswa untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris sehingga 
pada akhirnya dapat memenuhi harapan lembaga atau institut karena 
mata kuliah ini sendiri merupakan mata kuliah yang dirancang oleh 
institut. Lebih jauh dalam pelaksanaannya, mahasiswa belajar bahasa 
Inggris dalam dua kategori yakni bahasa Inggris matrikulasi 1, 2 dan 
bahasa Inggris 1, 2 dengan bobot masing-masing 2 sks. Mahasiswa 
belajar bahasa Inggris mulai dari semester pertama sampai semester 
empat dengan jumlah pertemuan rata-rata sekali dalam seminggu 
dalam satu semester.  

Berdasarkan pengalaman sebagai pengajar bahasa Inggris dan 
hasil diskusi dengan para pengajar bahasa Inggris lainnya di UIN 
Mataram, ditemukan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di UIN 
                                                             
15 Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching (longman, 2001). 
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Mataram mempunyai sejumlah pemasalahan yang perlu mendapatkan 
perhatian dan dicarikan solusi atau penyelesaiannya. Beberapa 
permasalahan tersebut 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) hasil belajar bahasa Inggris di UIN Mataram belum 
memuaskan dan belum sesuai dengan yang diharapkan; masih banyak 
mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan pada 
waktu ujian dan masih banyak mahasiswa yang belum bisa 
berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris baik secara lisan maupun 
tulisan, (5) kebijakan lembaga yang belum berpihak sepenuhnya pada 
upaya peningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, dan (6) 
belum adanya bahan ajar yang dapat memenuhui kebutuhan 
mahasiswa.  

Di antara sejumlah permasalahan yang telah diuraikan 
sebelumnya, belum adanya perangkat pembelajaran yang dapat 
memenuhi kebutuhan mahasiswa merupakan masalah yang paling 
krusial dan perlu dicarikan solusinya. Lebih jelasnya, saat ini belum 
ada perangkat pembelajaran yang dirancang secara khusus bagi 
mahasiswa UIN Mataram yang dapat memenuhi kebutuhan mereka 
dalam belajar bahasa Inggris. Selama ini, kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang ada hanya 
terfokus pada satu aspek pengetahuan atau kompetensi kebahasaan 
yakni tata bahasa dan satu aspek keterampilan berbahasa yakni 
membaca, sedangkan pengetahuan kebahasaan atau keterampilan 
berbahasa lainnya cenderung diabaikan. Padahal menurut Savignon, 
pembelajaran bahasa seharusnya mencakup beberapa kemampuan 
yang terintegrasi dalam kerangka komunikatif yang luas sesuai 
peran, situasi dan tujuan interaksi.16 Oleh sebab itu, perangkat 

                                                             
16 Sandra J. Savignon, Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Texts 
and Contexts in Second Language Learning. The Addison-Wesley Second Language 
Professional Library Series. (ERIC, 1983). 
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pembelajaran yang ada saat ini perlu direvisi  dan dikembangkan agar 
lebih tepat, sesuai, dan memenuhi kebutuhan komunikatif mahasiswa 
UIN Mataram karena mereka menginginkan pembelajaran yang 
memungkinkan mereka dapat berekspresi dan berimprovisasi secara 
aktif dan kreatif menggunakan bahasa target, dalam hal ini, bahasa 
Inggris.  

Pendekatan integratif merupakan sebuah pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa yang berupaya mengintegrasikan berbagai aspek 
keterampilan berbahasa dalam satu kesatuan yang utuh. Aldhmani 
dalam Aljiffri menegaskan bahwa pendekatan integratif merupakan 
sebuah strategi pembelajaran bahasa yang bertujuan mengajarkan 
bahasa secara bermakna dalam konteks kehidupan nyata untuk 
berkomunikasi.17 Pendekatan ini didasari oleh pemikiran bahwa bahasa 
merupakan sarana pikiran, perasaan, dan komunikasi yang 
memungkinkan seseorang mengembangkan kesadaran diri, 
berinteraksi dengan orang lain, dan mempelajari sesuatu secara lintas 
bidang. Jadi, pendekatan ini pada dasarnya menghendaki kesatuan dan 
kepaduan serta kontekstualisasi dalam mengemas pembelajaran bahasa 
agar pembelajaran lebih bermakna. Dengan pendekatan integratif, 
materi pembelajaran bahasa disajikan secara terpadu, yaitu terpadu 
antar-materi dan berpijak pada satu tema tertentu.  

Sementara itu, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan 
yang memandang bahasa lebih tepat dilihat sebagai sesuatu yang 
berkenaan dengan apa yang dapat dilakukan atau ditindakkan dengan 
bahasa tersebut (fungsi bahasa) atau berkenaan dengan makna apa yang 
dapat diungkapkan melalui bahasa (nosi), bukan berkenaan dengan 
butir-butir tata bahasa. Berkaitan dengan hal ini, Efrizal menegaskan 
bahwa pendekatan ini lebih menekankan pentingnya fungsi bahasa 
daripada tata bahasa dan kosakata serta melatih pembelajar 
menggunakan bentuk-bentuk bahasa ini secara tepat dalam berbagai 

                                                             
17 Ibtesam H. Aljiffri, “Effects of the Integrated Approach to Teaching English 
and Social Studies on Achievement in a Saudi Private Elementary School,” 
Journal of Educational & Psychological Sciences 11, no. 04 (2010). 
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konteks dan untuk berbagai tujuan komunikasi.18 Pendekatan 
komunikatif berusaha membuat pembelajar memiliki kecakapan 
berbahasa. Dengan sendirinya, acuan pokok setiap unit pelajaran ialah 
fungsi bahasa dan bukan tata bahasa. Dengan kata lain, tata bahasa 
disajikan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sarana untuk melaksanakan 
maksud komunikasi. Jadi, pendekatan komunikatif memandang bahasa 
sebagai alat komunikasi, karena itu, kegiatan berbahasa pada dasarnya 
merupakan kegiatan berkomunikasi. Menurut Larson-Freeman dan 
Anderson, mengembangkan kompetensi komunikatif pembelajar, 
yakni mengetahui tujuan dan konteks komunikasi serta apa yang 
dikatakan dan kepada siapa dikatakan merupakan tujuan utama 
pengajaran bahasa menggunakan pendekatan ini.19 Di samping itu, 
pendekatan komunikatif tidak menekankan pada penguasaan tata 
bahasa, melainkan pada kemampuan menghasilkan dan menggunakan 
pengetahuan kebahasaan tersebut secara kontekstual dalam 
komunikasi nyata agar lebih bermakana. Kaitannya dengan hal ini, 
kebermaknaan dari setiap bentuk bahasa yang diajarkan dan 
keterkaitan bentuk, ragam, dan makna bahasa dengan situasi dan 
konteks berbahasa menjadi sangat penting. 

Konsep-konsep tentang pembelajaran bahasa integratif dan 
komunikatif ini kemudian mempengaruhi lahirnya kegiatan inovasi 
pembelajaran dalam bentuk pengembangan perangkat pembelajaran 
berbasis pendekatan integratif-komunikatif yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran bahasa seperti apa yang akan dilakukan dalam 
penelitian ini. Para praktisi pendekatan integratif-komunikatif 
meletakkan perangkat pembelajaran khususnya bahan ajar sebagai 
sebuah upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek keterampilan 
berbahasa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan 
                                                             
18 Dedi Efrizal, “Improving Students’ Speaking through Communicative 
Language Teaching Method at Mts Ja-Alhaq, Sentot Ali Basa Islamic Boarding 
School of Bengkulu, Indonesia,” International Journal of Humanities and Social Science 
2, no. 20 (2012): 127–134. 
19 Diane Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching (Oxford 
University, 2000). 
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menyenangkan serta mempengaruhi kualitas interaksi di dalam kelas 
dan penggunaan bahasa target secara nyata. Dengan demikian, 
perangkat pembelajaran yang dirancang atau dikembangkan berperan 
penting dalam mendukung penggunaan bahasa secara komunikatif dan 
terintegrasi. 

Dengan menggunakan perangkat pembelajaran berpendekatan 
integratif-komunikatif dalam pembelajaran bahasa diharapkan aktivitas 
pembelajaran tidak hanya terfokus pada satu aspek keterampilan 
berbahasa, akan tetapi dapat juga menjangkau aktivitas keterampilan 
berbahasa yang lain. Hal ini juga berarti bahwa pengajaran atau 
pelatihan keempat aspek keterampilan berbahasa dilakukan secara 
bersamaan dalam satu waktu dalam sebuah aktivitas pembelajaran, 
tanpa terpisah-pisah.  

Di samping itu, perangkat pembelajaran yang berpendekatan 
integratif-komunikatif dengan segala kelebihan dan kekurangannya 
memungkinkan pengajar dapat mengekspresikan tentang keadaan di 
luar kelas melalui bahasa atau mencerminkan realitas dunia yang 
sesungguhnya, menjadikan pembelajar terlibat secara efektif dalam 
kegiatan berbahasa, memberi pembelajar kebebasan dalam 
memandang dan menentukan pilihannya, menjadikan interaksi lebih 
bermakna bagi pembelajar untuk tujuan komunikatif, dan memberikan 
kontribusi bagi pembelajar akan rasa aman dalam konteks 
pembelajaran. Jadi, perangkat pembelajaran berpendekatan integratif-
komunikatif dapat menajadi sebuah alternatif untuk menjembatani 
kesulitan-kesulitan pembelajar dalam belajar bahasa asing, khusunya 
bahasa Inggris sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

B. Rumusan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, fokus masalah dalam penelitian ini adalah 
pengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan integratif-komunikatif sebagai sarana penunjang 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram  
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dalam bentuk silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), bahan ajar, 
dan instrumen penilaian. Selanjutnya, hasil pengembangan perangkat 
pembelajaran tersebut akan diuji validitasnya dan akan diujicobakan di 
lapangan guna mengetahui kelayakannya. 

Berdasarkan fokus masalah yang dipaparkan di atas, 
permasalahan dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai 
berikut. 
1. Bagaimana hasil pengembangan perangkat pembelajaran bahasa 

Inggris berpendekatan integratif-komunikatif untuk memenuhi 
kebutuhan mahasiswa UIN Mataram? 

2. Bagaimana validitas perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan integratif-komunkatif yang dikembangkan untuk 
mahasiswa UIN Mataram? 

3. Bagaimana kepraktisan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan integratif-komunikatif yang dikembangkan untuk 
mahasiswa UIN Mataram? 

4. Bagaimana keefektifan perangkat pembelajaran berpendekatan 
integratif-komunkatif yang dikembangkan dalam meningkatkan 
hasil belajar dan motivasi belajar bahasa Inggris mahasiswa UIN 
Mataram? 
 

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

adalah untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berpendekatan  integratif-komunikatif 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 
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berpendekatan integratif-komunikatif untuk memenuhi 
kebutuhan mahasiswa UIN Mataram, (2) kevalidan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif yang dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram, 
(3) kepraktisan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan integratif-komunikatif yang dikembangkan untuk 
mahasiswa UIN Mataram dan (4) keefektifan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif yang dikembangkan dalam meningkatkan hasil belajar 
dan motivasi belajar bahasa Inggris mahasiswa UIN Mataram. 
 

D. Metodologi 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) 

Mataram yang terletak di Jalan Pendidikan No. 36 Mataram-NTB. UIN 
Mataram memiliki tiga fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas 
Syari’ah dan Ekonomi Islam, dan Fakultas Dakwah. Ketiga fakultas ini 
menyelenggarakan pengajaran bahasa Inggris sebagai MKU dengan 
jumlah alokasi sks yang sama. Penelitian ini direncanakan selesai dalam 
waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Januari 
2016 sampai bulan Desember tahun 2018 dengan proses yang meliputi 
penyusunan proposal, penyusunan perangkat pembelajaran, validasi 
ahli, ujicoba lapangan, dan penyusunan laporan penelitian. 

2. Rancangan Penelitian 
Karena penelitian ini berkaitan dengan pengembangan perangkat 

pembelajaran, maka rancangan penelitian yang digunakan adalah 
rancangan penelitian dan pengembangan yang lebih dikenal dengan 
istilah R&D. Menurut Sugiono, metode penelitian pengembangan 
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 
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produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.20 Untuk 
dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang 
bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 
tersebut supaya dapat berfungsi di masayarakat luas, maka diperlukan 
penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, 
Borg and Gall mengemukakan bahwa penelitian pengembangan adalah 
proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi 
produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut 
siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang 
berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan 
produk berdasarkan hasil temuan, menguji produk pada tempat di 
mana produk tersebut akan digunakan dan merevisi produk untuk 
memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam pengujian. Secara 
khusus, menurut Dick and Carey, pengembangan produk bahan ajar 
melewati beberapa tahap, yakni penilaian kebutuhan,  mengkaji 
literatur, mengembangkan bahan ajar, melakukan validasi dan ujicoba. 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 
pengembangan adalah suatu langkah untuk mengembangkan suatu 
produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan 
menguji keefektifannya.21 

Tujuan penelitian pengembangan adalah 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. 
Hal ini sejalan dengan pendapat Ary, dkk. yang mengatakan bahwa 
penelitian pengembangan tidak memformulasikan atau menguji teori 
tetapi mengembangkan produk yang efektif seperti materi, media, dan 

                                                             
20 Meredith Damien Gall, Walter R. Borg, and Joyce P. Gall, Educational Research: 
An Introduction (Longman Publishing, 1996). 
21 Walter Dick, Lou Carey, and James O. Carey, “The Systematic Design of 
Instruction” (2005). 
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sistem manajemen.22 Pandangan lain mengenai tujuan penelitian 
pengembangan adalah ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam kurun waktu tertentu melalui metode-metode seperti longitudinal, 
cross sectional dan cross sequential.23  

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

3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket, wawancara, tes. Angket digunakan untuk 
mengumpulkan informasi dari mahasiswa terkait kebutuhan 
mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris, penilaian atau evaluasi, 
komentar, saran, dan masukan dari ahli terkait validitas perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan, respon dari mahasiswa terkait 
kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara dilakukan 
untuk mengumpulkan informasi dari dosen tentang kebutuhan 
mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris dan respon dosen kolaborator 
mengenai motivasi, keaktifan, antusiasme, minat, suasana, dan interaksi 
terkait keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selama 
kegiatan pembelajaran. Tes diberikan kepada mahasiswa untuk 
mengumpulkan informasi tentang hasil belajar mahasiswa terkait 
keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam 
kegiatan pembelajaran. 

                                                             
22 Donal Ary, Lucy Cheser Jacobs, and A. Razavieh, “Pengantar Penelitian 
Pendidikan,” Terjemahan oleh Arief Furchan (1982). 
23 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan (Jakarta: 
kencana, 2010), 224. 
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4. Instrumen Penelitian 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, ada beberapa 

instrumen yang digunakan, yakni angket, pedoman wawancara, dan tes. 
Untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dalam belajar bahasa 
Inggris, angket yang berisi butir-butir pertanyaan dan pedoman 
wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan digunakan. Data yang 
terkumpul dari instrumen ini akan digunakan sebagai dasar untuk 
mengembangkan rancangan atau draf perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berpendekatan integratif-komunikatif. Untuk menilai validitas 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan, angket yang memuat 
butir-butir atau indikator evaluasi digunakan. Data yang terkumpul dari 
instrumen ini digunakan untuk merevisi perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. Untuk menilai kepraktisan perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran, angket yang 
memuat butir-butir atau indikator evaluasi dan pedoman wawancara 
yang berisi butir-butir pertanyaan digunakan. Data yang terkumpul dari 
instrumen ini digunakan untuk merevisi dan memfinalisasi perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan. Pada akhirnya, untuk menilai 
keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam 
kegiatan pembelajaran, tes yang berisi butir-butir soal dan angket yang 
memuat butir-butir pernyataan digunakan. Data yang terkumpul dari 
instrumen ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai hasil 
belajar dan motivasi mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. 

5. Jenis Data 
Data yang terkumpul dalam hasil penelitian ini diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu: (1) data hasil analisis kebutuhan, (2) rancangan atau 
draf perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif, (3) data hasil validasi ahli, dan (4) data hasil ujicoba. Data 
yang pertama merupakan hasil identifikasi kebutuhan belajar bahasa 
Inggris mahasiswa. Data yang kedua adalah hasil pengembangan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif. Data yang ketiga merupakan penilaian atau evaluasi, 
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komentar, saran, dan masukan para ahli terhadap rancangan atau draf 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Data yang keempat 
adalah respon atau tanggapan dan hasil penilaian atau evaluasi 
kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan.  

6. Analisis Data 
Data yang terkumpul dari hasil validasi ahli dan respon dosen 

yang berupa komentar, saran, dan masukan selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif-kualitatif. Sedangkan data yang terkumpul dari  hasil 
analisis kebutuhan yang berupa data kebutuhan belajar bahasa Inggris 
mahasiswa dan hasil validasi ahli yang berupa penilaian atau evaluasi 
serta data hasil ujicoba yang berupa tanggapan mahasiswa, penilaian 
atau evaluasi dosen dan hasil tes mahasiswa dianalisis secara kuantitatif 
menggunakan teknik statistik deskriptif. 

Untuk menentukan kebutuhan mahasiswa dalam belajar bahasa 
Inggris, digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Presentase  =  Jumlah jawaban per item X 100% 
Jumlah seluruh subjek 

Hasil perhitungan menggunakan rumus ini menghasilakan angka 
dalam bentuk presentase. Presentase setiap jawaban pada setiap item 
pertanyaan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa 
untuk selanjutnya dituangkan atau diwujudkan ke dalam perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan.  

Untuk menilai tingkat validitas perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan yang diperoleh dari hasil penilaian atau evalusi para ahli, 
digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Presentase skor  =  Jumlah skor per indikator   X 100% 
Jumlah skor maks. indikator 
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Dari hasil perhitungan menggunakan rumus di atas, dihasilkan 
angka dalam bentuk persentase. Klasifikasi skor tersebut kemudian 
ditafsirkan secara kualitatif untuk memberikan makna kriteria validitas 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan seperti yang tercantum 
dalam tabel  berikut ini. 
 

Tingkat Validitas Kriteria Validitas 
85,01 – 100,00 % Sangat Valid 
70,01 – 85,00 % Cukup Valid 
50,01 – 70,00 % Kurang Valid 
01,00 – 50,00 % Tidak Valid 

 
Tabel 1 Kriteria Indikator Validitas Perangkat pembelajaran24 

 
Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika hasil penilaian ahli 
mencapai rata rata kriteria minimal “Cukup Valid,” Hal ini juga berarti 
bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan tidak perlu 
direvisi.  

Adapun untuk menilai kepraktisan dan keeefektifan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan yang diperoleh dari penilaian atau 
evaluasi mahasiswa dan dosen serta hasil tes mahasiswa disajikan pada 
bagian berikutnya, yakni dalam uraian tentang implementasi model. 

7. Langkah-Langkah Pengembangan  

a. Studi Pendahuluan 

Dalam berbagai tradisi penelitian, langkah penting pertama yang 
harus dilalui adalah melakukan penelitian pendahuluan atau 
pengumpulan informasi awal. Dalam penelitian  pengembangan ini, 
penelitian pendahuluan yang dilakukan adalah melakukan analisis 
kebutuhan guna memperoleh informasi mengenai kebutuhan 
                                                             
24 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013). 
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mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris di UIN Mataram. Data hasil 
analisis kebutuhan ini digunakan sebagai landasan dalam 
mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai 
dengan  kebutuhan mahasiswa. 

Menurut Brown, analisis kebutuhan merupakan proses 
mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis yang 
dibutuhkan untuk menentukan dan memvalidasi tujuan-tujuan 
pembelajaran yang dapat memenuhi persyaratan belajar yang 
diharapkan atau dibutuhkan pembelajar.25 Dalam kenyataannya, 
kebutuhan setiap pembelajar atau kelompok pembelajar tentu saja 
berbeda-beda, karena itu pengembang seharusnya memprioritaskan 
apa yang menjadi kebutuhan sebagain besar pembelajar daripada 
kebutuhan individu.26 

Dalam melakukan analisis kebutuhan, beberapa pihak terkait 
seperti mahasiswa, dosen, unsur pimpinan, pengguna lulusan, ahli 
analisis kebutuhan, dan lain-lain dapat dilibatkan. Dalam penelitian ini, 
subjek yang dilibatkan dalam analisis kebutuhan adalah mahasiswa dan 
dosen UIN Mataram. Selanjutnya Richard 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 agar lulusan dapat berperan dengan baik 
dalam lingkup pekerjaannya kelak.27 Dari hasil analisis kebutuhan ini 
diperoleh serangkaian daftar kebutuhan yang kemudian dirumuskan 
dan diterjemahkan ke dalam daftar tujuan.  
                                                             
25 H. Douglas Brown, Principles of Language Teaching and Learning (White Plains, 
NY: Longman, 2000), 36. 
26 Fraida Dubin and Elite Olshtain, Course Design: Developing Programs and Materials 
for Language Learning (Cambridge University Press, 1986), 102. 
27 Jack C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching (Ernst Klett 
Sprachen, 2001). 
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b. Perencanaan Model Pengembangan  

Meskipun terdapat banyak macam model pengembangan 
pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan kommunikatif integratif untuk mahasiswa UIN 
Mataram dalam penelitian ini mengadopsi model pengembangan 
pembelajaran ADDIE yang terdiri dari lima langkah atau tahap, yaitu 
(1) menganalisis, (2) merancang, (3) mengembangkan, (4) 
mengimplementasikan, dan (5) mengevaluasi.  
1)  Analisis 

Pada tahap ini pengembang melakukan analisis kebutuhan dan 
analisis kinerja atau performa. Dalam analisis kinerja, pengembang 
akan menganalisis pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam belajar 
bahasa Inggris di UIN Mataram. Sementara itu dalam 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. 
2)  Desain 

Pada tahap ini, pengembang merancang tujuan pembelajaran 
baik tujuan pembelajaran umum maupun khusus guna menentukan 
kompetensi atau kemampuan yang perlu dimiliki setelah selesai 
mengikuti program pembelajaran,  isi pembelajaran yang akan 
diajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran,  
kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan berupa pemilihan strategi 
dan media pembelajaran, dan kriteria penilaian untuk mengukur 
tingkat kemajaun dan pencapaian mahasiswa setelah mengikuti 
pembelajaran. 
3)  Pengembangan 

Memasuki tahap ini, pengembang mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-komunikatif 
berdasarkan hasil analisis baik analisis kebutuhan maupun analisis 
kinerja yang telah dilakukan sebelumnya dan desain atau rancangan 
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program pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahap 
kedua. 
4) Implementasi 

Memasuki tahap ini, pengembang mengimplementasikan produk 
perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya dalam 
situasi dan lingkungan pembelajaran yang sesungguhnya sesuai  dengan 
rancangan pembelajaran yang telah di desain sedemikian rupa pada 
tahap sebelumnya. Tahap ini merupakan bagian dari proses ujicoba 
perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan guna mengetahui 
kepraktisan dan keefektifannya di lapangan. Namun, sebelum 
diujicobakan, perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan akan 
divalidasi atau dievaluasi oleh ahli yang dapat dilakukan pada tahap ini 
maupun pada tahap sebelumnya karena memang pada prinsipnya, 
validasi atau evaluasi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan kelima 
langkah dalam model ADDIE. 
5) Evaluasi 

Pada tahap akhir ini, pengembang melakukan evaluasi terhadap 
perangkat pembelajaran yang telah diujicobakan dan akan dilakukan 
revisi bila diperlukan.  Hasil dari evaluasi dan revisi ini kemudian 
digunakan sebagai dasar untuk menilai kevalidan, kepraktisan, 
keefektifan, menyempurnakan, dan memfinalisasi perangkat 
pembelajaraan yang telah dikembangkan. 

c. Validasi, Revisi, dan Ujicoba Perangkat Pembelajaran 

1) Validasi 

Validasi merupakan penilaian atau evaluasi terhadap perangkat 
pembelajaran yang telah dikembangkan dengan melibatkan para ahli. 
Menurut Eseff (1980), validasi merupkan proses mengevaluasi dan 
merevisi produk yang telah selesai dikembangkan. Validasi dapat 
dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau ahli untuk 
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menilai desain yang dikembangkan sehingga dapat diketahui 
kekurangan dan kelemahannya.28   

Dalam tahap ini, ahli desain pembelajaran dan ahli materi 
pembelajaran bahasa Inggris dilibatkan untuk memberikan komentar, 
saran, dan masukan apakah perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan telah memenuhi kriteria produk pendidikan yang baik 
atau apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan pengembangan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif. 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 mempertimbangkan beberapa hal di antaranya 
adalah pengalaman, pengetahuan, kompetensi, latar belakang, 
perhatian, dan minat ahli. 

2) Revisi 

Revisi dilakukan terhadap perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan setelah mengetahui kelemahan-kelemahan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan melalui validasi ahli. Revisi 
dilakukan berdasarkan komentar, saran, masukan, dan evaluasi dari ahli 
desain pembelajaran dan ahli isi materi pembelajaran bahasa Inggris 
dan hasil ujicoba perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Secara 
khusus, revisi akan dilakukan apabila data yang dikumpulkan masih 
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah 
ditetapkan untuk tujuan pengembangan perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris berpendekatan integratif-komunikatif dan data dari 
hasil ujicoba masih menunjukkan adanya kelemahan dan kesulitan atau 
masalah yang dialami oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan. Jadi, revisi dilakukan berdasarkan hasil validasi 

                                                             
28 Prof Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” 
Alfabeta, Bandung (2013): 414. 
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ahli dan hasil ujicoba lapangan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. 

3) Ujicoba 

Ujicoba dilakukan setelah perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan telah selesai direvisi berdasarkan saran, masukan, dan 
komentar para ahli. Pada dasarnya tujuan ujicoba adalah untuk 
mendapatkan umpan balik apakah perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan sudah sesuai dan tepat atau perlu direvisi. Ujicoba juga 
dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dalam hal kepraktisan, keefektifan, 
efisiensi, tingkat kesulitan, kemanfaatan, dan kemenarikan, serta untuk 
menemukan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang perlu 
direvisi pada perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Ujicoba dilakukan dengan mensimulasikan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran atau 
perkuliahan. Subjek ujicoba dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
UIN Mataram. Disamping itu, dosen kolega juga dilibatkan untuk 
mendapatkan informasi mengenai keterterapan dan kelebihan serta 
kekurangan dari perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Ujicoba 
akan dilakukan dalam bentuk ujicoba kelompok kecil atau terbatas dan 
ujicoba lapangan. Ujicoba kelompok kecil melibatkan 30 (tiga puluh) 
orang mahasiswa dengan tujuan mengidentifikasi dan memperbaiki 
kesalahan yang tampak dalam perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan seperti kesalahan ketik, kesalahan ejaan, dan lain-lain 
serta menilai kejelasan isi dari perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. Sementara itu, ujicoba lapangan melibatkan 60 (enem 
puluh) orang mahasiswa yang bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi tentang kepraktisan, keefektifan, efisiensi, kemmanfaatan, 
kemenarikan dan tingkat kesulitan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan.  

Dalam kegiatan ujicoba ini, dosen kolega juga diminta bantuan 
untuk mengamati kegiatan pembelajaran menggunakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan untuk menilai kepraktisan dan 



30 30 
 

keefektifannya. Dalm hal ini, dosen kolega diminta memberikan 
penilaian atau evaluasi, komentar, saran, dan masukan terhadap 
perangkat pembelajaran yang diujicobakan. Hasil penilaian atau 
evaluasi, komentar, saran, dan masukan yang diperoleh dari kegiatan 
ujicoba ini akan digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan 
memfinalisasi perangkat pembelajaran yang dikembangkan.  

Selengkapnya mengenai langkah-langkah pengembangan 
perangkat pembelajaran dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram 
berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1 Langkah-Langkah Pengembangan 
 

4) Implementasi Model 
Seperti diketahui bahwa produk akhir dari penelitian ini adalah 

perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif untuk mahasiswa UIN Mataram, tentu setelah melalui 
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proses validasi dan revisi. Selanjutnya, produk akan diimplemenatsikan 
dalam bentuk ujicoba dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 
apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan lebih praktis dan 
efektif dibandingkan dengan sebelum atau sesudah menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Untuk mengetahui kepraktisan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan, hal yang dilakukan adalah menghitung presentase tiap 
respon atau penilaian mahasiswa dan dosen terhadap perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

 

Presentase skor  =  Jumlah skor per indikator   X 100% 
Jumlah skor maksimum 

 

Rumus ini menghasilkan angka dalam bentuk presentase. Selanjutnya, 
agar dapat mengambil keputusan terkait kriteria kepraktisan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan,  digunakan ketentuan atau patokan 
seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.  
 
 

Skor Kriteria Kepraktisan 
86% - 100% Sangat praktis 
76% - 85 % Praktis 
60% - 75 % Cukup praktis 
55% - 59 % Kurang praktis 
0% - 54 % Tidak praktis 

 

Tabel 2 Kriteria Indikator Kepraktisan Perangkat Pembelajaran29 
 
 

                                                             
29 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 
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Perangkat pembelajaran dikatakan “Praktis” jika respon 
mahasiswa  mecapai rata-rata minimal 80%.    

Sedangkan untuk mengetahui keefektifan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan, dilakukan eksperimen dengan 
menggunakan metode eksperimen semu dan bentuk desain yang 
digunakan adalah non-equivalent control group design. Desain ini hampir 
sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara 
random (Sugiyono, 2013:79). Desain ini terdiri dari satu atau beberapa 
kelas eksperimen dan satu atau beberapa kelas kontrol. Model desain 
eksperimen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Kelompok 

 
Pre-Test 

 
Perlakuan 

 
Post-Test 

 
Kelas 

Eksperimen 
O1 X 

 
O3 

 
Kelas Kontrol O2 X O4 
 

Gambar 2  Non-Equivalent Control Group Design 

Keterangan: 
O1 adalah nilai awal kelompok eksperimen 
O2 adalah nilai awal kelompok kontrol 
O3 adalah nilai setelah menggunakan perangkat pembelajaran pada 
kelompok eksperimen 
O4 adalah nilai setelah menggunakan perangkat pembelajaran pada 
kelompok kontrol 
 

Hasil eksperimen memperlihatkan perbandingan keadaan 
sebelum dan sesudah menggunakan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keefektifan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah hasil belajar dan 
motivasi mahasiswa. Jadi, dalam hal ini terdapat nilai hasil belajar 
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sebelum dan sesudah menggunakan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan dan nilai motivasi belajar sesudah menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan efektif 
apabila nilai post-test dan gain score kelompok eksperimen secara 
signifikan lebih tinggi daripada nilai post-test dan gain score kelompok 
kontrol dan nilai motivasi kelompok eksperimen setelah menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria “baik” 
sesuai dengan standar atau patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Khusus untuk nilai motivasi, rumus yang digunakan untuk 
menghitungnya adalah sebagai berikut.  

 

Presentase skor  = Jumlah skor per indikator   X 100% 
Jumlah skor maksimum 

Rumus ini menghasilkan angka dalam bentuk presentase. 
Selanjutnya, agar dapat mengambil keputusan terkait kriteria 
keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan,  digunakan 
ketentuan atau patokan seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.  

 
Skor Kriteria 

81% - 100% Sangat baik 
66% - 80 % Baik 
51% - 65 % Cukup  
0% - 50 % Kurang  

 
Tabel 3 Kriteria Indikator Motivasi  Mahasiswa30 

 
Perangkat pembelajaran dikatakan “efektif” apabila motivasi 

mahasiswa mecapai rata-rata minimal 80%.    

                                                             
30 Kemendikbud, Pedoman Pelatihan Implefnentasi Kurikulum 2013 (Jakarta: 
Kemendikbud, 2013). 
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BAB II PERANGKAT PEMBELAJARAN 
 

A. Pengertian Perangkat Pembelajaran 
Perangkat pembelajaran merupakan bagian yang yang tidak 

terpisahkan dari sebuah proses pembelajaran, karena perangkat 
pembelajaran merupakan kelengkapan yang digunakan oleh pengajar 
untuk melaksanakan pembelajaran.31 Setiap pengajar seharusnya 
menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar 
pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, dan memotivasi pembelajar untuk berpartisipasi aktif serta 
memberikan ruang yang cukup bagi  prakarsa kreativitas dan 
kemandirian pembelajar. Perangkat Pembelajaran merupakan 
pegangan bagi pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Persiapan 
yang dilakukan oleh pengajar sebelum melaksanakan proses 
pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk perangkat 
pembelajaran. Akbar mengemukakan bahwa perangkat pembelajaran 
merupakan sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang 
akan digunakan dalam proses pembelajaran.32 Subanindro 
menambahkan bahwa perangkat pembelajaran merupakan 
sekumpulan sumber belajar yang disusun sedemikian rupa di mana 
pengajar dan pembelajar melakukan kegiatan pembelajaran.33  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat 
pembelajaran dapat berupa sekumpulan bahan, alat, media atau sarana 
yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman oleh pengajar dan 
pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas. Dari pengertian ini 

                                                             
31 Wahyana, Perencanaan Dan Pengelolaan Pembelajaran IPA (Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2001), 49. 
32 Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, 1. 
33 M. Pd Subanindro, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Trigonometri 
Berorientasikan Kemampuan Penalaran Dan Komunikasi Matematik Siswa 
SMA,” Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter 
Guru dan Siswa (2012): 3. 
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dapat juga diketahui bahwa perangkat pembelajaran merupakan hal 
yang penting dalam mempersiapkan proses pembelajaran. 

B. Macam-Macam Perangkat Pembelajaran 
Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pengajar 

membutuhkan sejumlah kelengkapan mengajar berupa perangkat 
pembelajaran. Perangkat pembelajaran akan membantu dan 
memudahkan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 
serta memberikan variasi pengalaman belajar kepada pembelajar dalam 
rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Perangkat pembelajaran 
yang diperlukan dan disiapkan dalam mengelola proses pembelajaran 
sebenarnya cukup banyak macam atau jenisnya, tetapi  di sini yang akan 
diuraikan hanya empat, yakni silabus, Satuan Acara Pekuliahan (SAP), 
bahan ajar, dan instrumen penelitian. 

1. Silabus 
a. Pengertian Silabus 

Silabus merupakan keterangan yang mendetail mengenai muatan 
dan filsafat kurikulum yang masih bersifat lebih umum agar dapat 
diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan belajar di dalam kelas 
sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan mudah. 
Ini menunjukkan bahwa silabus merupakan penjabaran dari apa yang 
telah ditetapkan dalam kurikulum, khususnya berkenaan dengan materi 
pelajaran yang harus diberikan kepada pembelajar. Silabus merupakan 
bagian kecil dari keseluruhan program lembaga, sedangkan kurikulum  
merupakan seluruh program dan aktivitas lembaga yang meliputi apa 
yang akan dipelajari pembelajar, bagaimana mempelajarinya, sistem 
evaluasi, dan berbagai fasilitas lainnya.  

Menurut Munthe, silabus adalah sebuah ikhtisar mata kuliah yang 
disusun secara sistematik yang memuat tujuan, pokok bahasan dan 
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sub-pokok bahasan, alokasi waktu, dan sumber bahan yang dipakai.34 
Secara umum silabus sebuah mata kuliah memuat kompetensi minimal 
atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar yang akan dicapai atau 
dihasilkan, materi-materi yang akan diperoleh dan referensi atau 
sumber bacaan. Silabus dapat digunakan sebagai panduan dosen dalam 
menjabarkan kompetensi menjadi perencanaan pembelajaran, 
sehingga sasaran silabus adalah dosen, kelompok dosen mata kuliah, 
konsorsium, dan program studi.  

Selain 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).35 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 yang paling 
penting, (3) mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas yang biasanya 
dikemukakan di bagian pengantar, (4) merupakan sebuah dokumen 
publik, (5) memuat jadwal waktu, (6) memuat metodologi atau 
pendekatan, dan (7) memuat materi yang akan diajarkan.  

 
Jadi, silabus sebagai sebuah perangkat pembelajaran yang berisi 

kompetensi-kompetensi yang akan diajarkan kepada pembelajar 
mutlak diperlukan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan 
pembelajaran secara terencana dan sistematis. 

b.  Macam-Macam Silabus Pengajaran Bahasa  

Menurut Krahnke, silabus pengajaran bahasa asing dapat 
dibedakan sebagi berikut.36 
                                                             
34 Bermawi Munthe, “Desain Pembelajaran,” Yogyakarta: Pustaka Insan Madani 
(2009): 202. 
35 Penny Ur, A Course in Language Teaching Trainee Book (Cambridge University 
Press, 1999), 176. 
36 Karl Krahnke, Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. Language 
in Education: Theory and Practice, No. 67. (ERIC, 1987), 10–11. 



37 37 
 

a)  Silabus Struktural  

Silabus struktural merupakan silabus pengajaran bahasa yang 
relatif lama digunakan dalam  program pengajaran bahasa, jauh 
sebelum silabus-silabus bahasa lain muncul pada era modern ini. 
Silabus ini memuat butir-butir tata bahasa yang membentuk kaedah 
bahasa sebagai pijakan dalam pemilihan dan pengurutan materi 
pelajaran. Oleh karena itu, silabus ini dalam wujudnya berisikan daftar 
butir-butir tata bahasa 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 tata bahasa bahasa sasaran. 

b)  Silabus Fungsional  

Silabus fungsional adalah silabus pengajaran bahasa yang 
menitikberatkan  pada fungsi-fungsi komunikatif bahasa sebagai 
landasan dalam pemilihan dan pengurutan bahan atau materi 
pelajaran.Tujuan pembelajaran bahasa dideskripsikan dalam bentuk 
fungsi-fungsi komunikatif yang dibutuhkan oleh pembelajar, seperti 
meminta informasi, mengundang ke pesta ulang tahun,  menyapa atau 
memberi salam, meminta maaf, menyatakan rasa suka atau tidak suka, 
menyatakan pendapat, memberikan petunjuk, berterima kasih, 
meminta pertolongan dan sebagainya. 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. 

c) Silabus Berbasis Keterampilan   

Silabus berbasis keterampilan terdiri dari sejumlah keterampilan 
atau kemampuan spesifik yang berperan penting atau diperlukan dalam 
penguasaan bahasa sasaran. Secara khusus, keterampilan di sini 
dikaitkan dengan berbagai hal yang harus dapat dikuasai agar seseorang 
cakap atau kompeten dalam suatu bahasa. Sebagai contoh, 
keterampilan membaca untuk memahami gagasan utama sebuah 
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bacaan, keterampilan menulis sebuah paragraf yang baik, keterampilan 
menyimak untuk memahami gagasan utama sebuah pembicaraan atau 
percakapan dan sebaginya. Jadi, silabus ini didesain dalam rangka 
pembelajaran keterampilan berbahasa dengan memfokuskan pada 
salah satu keterampilan bahasa pada setiap fase 
pembelajarannya.Tujuan utama pengajaran bahasa dengan 
menggunakan silabus ini adalah untuk mempelajari keterampilan 
berbahasa tertentu dan mengembangkan keterampilan berbahasa yang 
bersifat lebih umum yang dapat diterapkan pada saat dibutuhkan. 

d) Silabus Berbasis Topik  

Silabus berbasis  topik tidak mendasari pemilihan dan 
pengurutan materi pelajaran  pada aspek gramatika dan fungsi bahasa 
sasaran, tetapi pada topik-topik yang  berkaitan dengan kehidupan 
pembelajar, seperti olah raga, sastra, cuaca, musik, dan  sebagainya. 
Topik-topik tersebut dapat dikembangkan secara luas menjadi 
beberapa subtopik yang saling terkait. Topik olah raga, umpamanya, 
dapat dikembangkan menjadi  beberapa subtopik, seperti senam, 
renang, sepak bola, bola basket, dan atletik. Pengembangan materi 
pembelajaran bahasa berdasarkan topik yang diplih dapat 
menimbulkan konsekuensi tersendiri, yakni pengulangan materi yang 
sama pada topik-topik lain.  

e) Silabus Berbasis Tugas  

Silabus berbasis tugas merupakan silabus pengajaran bahasa yang 
materi pelajarannya diorganisir berdasarkan tugas-tugas atau kegiatan 
belajar yang harus dilakukan pembelajar dalam mempelajari bahasa 
sasaran. Adapun tugas dalam konteks ini diartikan sebagai aktivitas 
yang  dilakukan seseorang sebagai hasil dari proses memahami bahasa. 
Sebagai contoh, melamar pekerjaan, berbicara dengan penjaga toko, 
mencari informasi tentang hotel atau penginapan melalui telepon, 
mengisi formulir tentang identitas diri, melakukan debat tentang 
sebuah isu dan sebagainya. Dengan demikian, materi pengajaran dalam 
silabus ini berupa serangkaian tugas-tugas kompleks dan terencana 
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yang dibutuhkan pembelajar pada saat menggunakan bahasa yang 
dipelajari. Dengan kata lain, silabus ini lebih menekankan pada aktivitas 
atau tugas-tugas sebagai prioritas pembelajaran bahasa, sedangkan 
aspek bahasa itu sendiri merupakan hal yang bersifat sekunder.  

c. Mengembangkan Silabus Pengajaran Bahasa 

Harmer mengemukakan beberapa kriteria yang harus 
dipertimbangkan dalam pengembangan silabus. Kriteria-kriteria itu 
adalah keterpelajaran, frekuensi cakupan, dan kegunaan.37 Kaitannya 
dengan keterpelajaran,  struktur atau leksikal yang akan disajikan 
hendaknya dimulai dari yang lebih mudah terlebih dahulu. Dengan kata 
lain, kita mengajarkan struktur atau leksikal yang lebih mudah pertama, 
kemudian berlanjut ke tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemajuam 
pembelajar. Dalam konteks frekuesi, menyajikan butir-butir yang lebih 
sering muncul dalam bahasa yang dipelajari akan lebih berarti daripada 
butir-butir yang jarang digunakan oleh penutur asli bahasa tersebut. 
Sementara itu kaitannya dengan cakupan, beberapa kata dan struktur 
memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan kata atau 
struktur lainnya. Karena alasan ini, maka kita bisa mengajarkan terlebih 
dahulu kata atau struktur yang cakupannya lebih besar kemudian 
diikuti oleh kata atau struktur yang cakupannya lebih kecil. Selanjutnya 
berkaitan dengan kegunaan, beberapa kata lebih banyak berguna pada 
situasi tertentu atau lebih banyak digunakan ketika berbicara 
dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Dengan kata lain, lebih baik 
menyajikan kata-kata yang lebih banyak digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari daripada yang jarang dipergunakan. 

2. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
a. Pengertian Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

Pembelajaran akan berhasil apabila direncanakan terlebih dahulu 
dengan cermat, teliti, dan sistematis dari semua faktor-faktor yang 

                                                             
37 Harmer, The Practice of English Language Teaching, 296. 
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terkait. Dalam konteks ini, diperlukan pedoman atau panduan yang 
memberi arah kepada pengajar, salah satunya berupa Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP).   

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) merupakan suatu uraian rinci 
tentang langkah-langkah proses pembelajaran untuk bidang 
kemampuan tertentu yang akan dipaparkan atau dilatihkan kepada 
pembelajar dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, dengan 
tersedianya Satuan Acara Perkuliahan (SAP), pengajar akan 
memperoleh arah dalam melaksanakan pembelajarannya. Penyusunan 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) secara menyeluruh untuk  satu 
semester akan dapat menjamin kesinambungan tujuan, bahan kegiatan 
belajar dan penilaian. Keberhasilan silabus akan lebih mudah dinilai 
bila setiap mata kuliah telah memiliki Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
menyeluruh untuk satu semester (Buku Pedoman Pembuatan Silabus, 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan Acara Praktik (AP) Politeknik 
Negeri Sriwijaya, 2008). Secara khusus, Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP) memuat komponen-komponen seperti standar kompetensi, 
kompetensi dasar, indikator kompetensi, materi perkuliahan dan 
uraiannya, pengalaman belajar (strategi pembelajaran), media atau alat 
pembelajaran, sistem penilaian, dan referensi.  

 

b. Manfaat Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

Manfaat penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dalam 
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap pengajar antara 
lain, yakni menjadi instrumen pengendalian dan pembinaan bagi 
pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengajar dan 
pembelajar dapat mengetahui proses pembelajaran yang akan 
berlangsung dan metode-metode untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Selain itu, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dapat 
dijadikan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, yaitu 
preventif (mencegah pengajar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai 
dengan yang telah ditentukan dalam kurikulum, korektif (sebagai 
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rambu-rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan pendidikan), dan konstruktif (memberikan arah secara 
rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan yang mengacu 
pada kurikulum). 

c. Prinsip Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)  

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah relevansi (relevan dengan 
lingkungan pembelajar, relevan dengan perkembangan kehidupan 
masa sekarang dan masa yang akan datang/ Kemajuan IPTEK, dan 
relevan dengan tuntutan dunia kerja), efektifitas (efektif bagi pengajar 
dan pembelajar), efisiensi (efisien dari segi waktu, biaya, tenaga, dan 
peralatan),  kontinuitas (memiliki keterkaitan antara materi pokok 
bahasan atau subpokok bahasan, satu dengan yang lainnya),  
komprehensif (semua kegiatan dan komponen dalam SAP merupakan 
satu kesatuan yang berinteraksi dan berinterfungsi secara terpadu dan 
harmonis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
dirumuskan), dan fleksibilitas (SAP tidak boleh kaku, harus luwes, 
dapat bertindak dan mempunyai keleluasaan bergerak yang disebabkan 
oleh situasi dan kondisi yang tiba-tiba berubah atau sangat diperlukan 
adanya suatu perubahan).  

3. Bahan Ajar 
a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. 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 terpadu.  

Gagne dan Briggs, Leslie mendefinisikan bahan ajar sebagai 
media tertulis atau media lainnya untuk menyampaikan kegiatan 



42 42 
 

pembelajaran.38 Menurut Widodo dan Jasmadi (2008:40), bahan ajar 
adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi 
pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 
didesain secara sistematis dan menarik  dalam rangka pencapaian 
tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 
subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Kedua definisi 
tersebut memiliki pemahaman yang sama bahwa bahan ajar merupakan 
alat untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran yang menampilkan 
sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh pembelajar melalui 
materi-materi pembelajaran yang terkandung di dalamnya.  

Bahan ajar memiliki beragam bentuk. Dalam hal ini, Lestari 
membagi bahan ajar menjadi dua bagian, yakni bahan ajar cetak dan 
non-cetak.39 Bahan ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa 
selebaran, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Sedangkan 
bahan ajar noncetak meliputi: (1) bahan ajar audio yang berupa kaset, 
radio, piringan hitam, CD berbentuk audio, (2) bahan ajar audiovisual 
yang meliputi CD berbentuk video dan film, dan  (3) bahan ajar 
multimedia interaktif yang berupa multimedia pembelajaran berbantu 
komputer, CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar 
berbasis web. Dalam penelitian ini, bahan ajar yang dikembangkan 
adalah bahan ajar yang berupa buku, khususnya  buku bahan ajar 
bahasa Inggris yang berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran 
untuk mendukung kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di UIN 
Mataram. 

Bahan ajar atau materi pembelajaran memuat pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari dalam rangka mencapai 
tujuan pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar hendaknya 
dirancang dan disusun berdasarkan kaidah instruksional karena akan 

                                                             
38 Robert M. Gagne and Leslie J. Briggs, Principles of Instructional Design. (Holt, 
Rinehart & Winston, 1974), 28. 
39 Ika Lestari, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi,” Padang: 
Akademia Permata 1 (2013): 5–6. 
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digunakan oleh pengajar untuk membantu dan menunjang kegiatan 
pembelajaran. 

b. Peran Bahan Ajar dalam Pembelajaran Bahasa  

Bahan ajar berperan penting dalam pembelajaran bahasa. Banyak 
pengajar yang menggunakan materi ajar sebagai sumber utama dalam 
kegiatan pembelajaran mereka. Bahan ajar memberikan dasar bagi isi 
pelajaran yang akan diajarkan, keseimbangan keterampilan yang 
diajarkan, dan praktek berbahasa yang bisa dilakukan oleh pembelajar. 
Dalam situasi lain, bahan ajar dapat menjadi sumber utama untuk 
melakukan kontak dengan bahasa yang dipelajari terlepas dari peran 
pengajar. Jadi, peran materi ajar dalam program pembelajaran bahasa 
merupakan aspek penting dari pengembangan kurikulum.   

Bahan atau materi merupakan suatu contoh atau model yang 
berisi input yang bisa digunakan oleh pembelajar untuk 
mengembangkan pengetahuannya. Kaitannya dengan hal ini, Richard 
mengatakan bahwa bahan ajar berperan sebagai dasar berbagai input 
bahasa yang diterima oleh pembelajar dan praktek berbahasa di dalam 
kelas.40 Khusus pengajar yang belum berpengalaman, materi ajar 
berfungsi sebagai latihan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
menggunakan format pembelajaran.  Selanjutnya, Nunan menjelaskan 
bahwa materi yang disusun 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.41 Selain itu, Cunningsworth mengemukakan bahwa peran 
bahan ajar dalam pembelajarn bahasa adalah sebagai sumber penyajian 
materi baik lisan maupun tulisan, sumber praktek bagi pembelajar dan 
interaksi komunikatif, sumber acuan bagi pembelajar dalam belajar tata 
bahasa, kosakata, pelafalan, sumber stimulasi dan kegiatan 

                                                             
40 Richards, Communicative Language Teaching Today, 251. 
41 David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom (Cambridge 
university press, 1989), 214. 
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pembelajaran, merefleksikan tujuan belajar yang telah ditentukan 
sebelumnya, dan mendukung pengajar yang belum berpengalaman dan 
yang belum memiliki rasa percaya diri. 42Rodger dalam Nunan 
mengatakan bahwa kriteria pemilihan isi atau subtansi dalam 
pengembangan bahan ajar adalah menekankan pada keterampilan yang 
bisa digunakan sehari-hari, interaktif, mendorong pembelajar aktif 
mencari pemahaman, membawa pembelajar pada komunikasi yang 
terduga maupun yang tidak terduga, memberikan kesempatan yang 
sama dalam melakukan komunikasi atau percakapan, memungkinkan 
terciptanya komunikasi yang bervariasi, memungkin pembelajar 
berperan penting dalam kelas, menyesuaikan dengan waktu, membawa 
pembelajar pada pencapaian hasil tertentu, mencakup keseluruhan 
aspek keterampilan berbahasa, sederhana dan mudah dimodifikasi, 
memberikan kesempatan pada pembelajar untuk terlibat dalam 
pemilihan materi, dan mampu mengukur kemampuan pembelajar.43  

Dari  penjelasan di  atas dapat  dikatakan  bahwa peran  bahan 
ajar sangat menentukan keberhasilan proses dan kegiatan 
pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar, pengajar akan lebih runtut 
dalam mengajarkan bahan atau materi kepada pembelajar dan tercapai 
semua tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

c. Prinsip-Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Kesuksesan kegiatan pembelajaran seringkali ditentukan oleh 
ketersediaan bahan ajar. Pemilihan dan pengembangan bahan ajar 
dalam kegiatan pembelajaran bahasa hendaknya mempertimbangkan 
beberapa hal, yaitu isi, pengajar, pembelajar, dan situasi belajar. Jadi, 
setelah memilih materi yang akan dikembangkan berdasarkan 
kompetensi yang akan dicapai, pengembang harus memperhatikan 

                                                             
42 Cunningsworth, Choosing Your Coursebook, 7. 
43 David Nunan, C. N. Candlin, and H. G. Widdowson, Syllabus Design, vol. 55 
(Oxford University Press Oxford, 1988). 
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kriteria tentang isi atau substansi materi bahasa yang akan diajarkan 
kepada pembelajar.  

Tomlinson mengemukan beberapa prinsip dasar kaitannya 
dengan penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang 
dikembangkan seharusnya (1) memiliki dampak positif, (2) membuat 
pembelajar merasa nyaman, (3) membantu pembelajar 
mengembangkan rasa percaya diri, (4) dipandang pembelajar sebagai 
sesuatu yang relevan dan bermanfaat, (5) membuat pembelajar rela 
berusaha karena merasakan manfaatnya, (6) sesuai dengan kesiapan 
atau bekal yang telah dimiliki pembelajar, (7) memuat fitur bahasa yang 
harus menjadi perhatian pembelajar, (8) memberikan kesempatan 
kepada pembelajar menggunakan bahasa sasaran untuk mencapai 
tujuan komunikatif, (9) mempertimbangkan perbedaan-perbedaan 
pembelajar dalam gaya belajar dan sifat-sifat afektif mereka, (10) 
mempertimbangkan kemungkinan terjadi masa diam (pembelajar  tidak  
boleh dipaksa berbicara) pada awal masa pembelajaran, dan (11) 
memaksimalkan berbagai potensi pembelajar dengan melibatkan 
kecerdasan intelektual, estetik, dan emosional  yang  dapat  merangsang  
kegiatan  otak kanan dan otak kiri.44  

Richard dan Rodger mengemukakan bahwa bahan ajar yang 
dipilih hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu (1) 
menekankan pada kemampuan komunikatif dalam menginterpretasi, 
mengekspresikan, dan menegosiasi, (2) menekankan pada pertukaran 
informasi yang dapat dipahami, relevan dan menarik, dan (3) 
menyajikan berbagai macam teks dan media yang dapat digunakan oleh 
pembelajar mengembangkan kompetensi mereka melalui berbagai 
aktivitas dan tugas.45  

Rossner dan Bolitho menggaris bawahi bahwa bahan ajar 
hendaknya (1) mampu memberikam informasi baru tentang bagaimana 
                                                             
44 Brian Tomlinson, Materials Development in Language Teaching (Cambridge 
University Press, 2011). 
45 Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, “Approaches and Methods in 
Language Teaching (Cambridge Language Teaching Library),” Cambridge 
University, Cambridge (2001): 25. 
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bahasa bekerja pada tingkatan formal, (2) memberikan praktek dalam 
memanipulasi bentuk-bentuk bahasa dan keterampilan berbahasa, (3) 
memberikan input yang dapat dipahami, (4) memberikan kesempatan 
untuk mensimulasikan dan melatih situasi komunikatif yang mungkin 
dihadapi di luar kelas,  dan (5) evaluasi diri. Selain itu,46  Tomlinson 
dan Masuhara mengemukakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 
hendaknya memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya dan 
memiliki hubungan koherensi.47  

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
prinsip pengembangan bahan ajar, khususnya bahan ajar bahasa asing, 
hendakanya berorientasikan pada upaya memberikan semangat, 
dorongan, dan dukungan bagi pembelajar dalam aktivitas belajar serta 
membantu mengembangkan kompetensi dan keterampilan mereka 
dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang dipelajari, yakni 
dengan merancang aktivitas, tugas, dan latihan yang bervariasi, tepat 
dan sesuai dalam bahan ajar yang dikembangkan. Dapat dikatakan juga 
bahwa bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mudah untuk 
digunakan atau diaplikasikan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan 
dengan lancar. 

d. Prosedur Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar, termasuk bahan ajar bahasa Inggris, 
merupakan kegiatan dalam kategori penelitian dan pengembangan 
yang lebih dikenal dengan istilah R&D.  Borg dan Gall 
menyederhanakan proses pengembangan buku teks 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 pada subjek dengan jumlah terbatas, (5) melakukan revisi 

                                                             
46 Richard Rossner and Rod Bolitho, Currents of Change in English Language Teaching 
(Oxford University Press, 1990). 
47 Brian Tomlinson and Hitomi Masuhara, Developing Language Course Materials. 
Portfolio Series# 11. (ERIC, 2004). 
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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.48  

Selain itu, Nunan menjelaskan empat prosedur yang digunakan 
dalam merancang bahan 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 dipilih.49  

Selanjutnya, Mollenda menguraikan lima langkah yang harus 
diikuti dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu (1) menganalisis 
kinerja atau performa dan kebutuahan pembelajar yang akan mengikuti 
kegiatan pembelajarn atau pelatihan, (2) menentukan pengalaman 
belajar yang harus dimiliki oleh pembelajar selama mengikuti aktivitas 
pembelajaran atau pelatihan, (3) mengembangkan bahan ajar untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, (4) 
mengimplementasikan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran, dan 
(5) mengevaluasi dan merevisi bahan ajar berdasarkan hasil 
pembelajaran yang diperoleh pembelajar dalam proses pembelajaran.50 

Lebih jauh, Tomlinson dan Masuhara  menyarankan enam 
langkah dalam pengembangan bahan ajar yaitu (1) menyusun atau 
merangkai kembali teks yang sudah dipilih untuk merancang kegiatan 
pembelajaran yang dapat membantu pembelajar mencapai tujuan 
pembelajaran yang diinginkan, (2) melengkapi bahan ajar yang 
dikembangkan dengan aktivitas yang dapat membantu pembelajar 
mencapai kesiapan mental terhadap bahasa target dan membiasakan 
pembelajar dengan butir-butir bahasa tertentu  yang telah disajikan 
                                                             
48 M. D. Gall, W. R. Borg, and J. Gall, “P.(1996),” Educational Research. An 
Introduction (2003): 573. 
49 Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom, 219. 
50 Michael Molenda, “The ADDIE Model,” Encyclopedia of Educational Technology, 
ABC-CLIO (2003). 



48 48 
 

dalam buku ajar, (3) melengkapi bahan ajar yang dikembangkan dengan 
aktivitas yang dapat membantu pembelajar mengalami apa yang 
dipelajari dalam proses pembelajaran, (4) melengkapi bahan ajar yang 
dikembangkan dengan aktivitas yang dapat membantu pembelajar 
merefleksikan atau merespon apa yang dipelajari dalam bahan ajar, (5) 
melengkapi bahan ajar yang dikembangkan dengan aktivitas yang dapat 
membantu pembelajar memproduksi bahasa sesuai dengan apa yang 
telah dipahami dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata, dan 
(6) melengkapi bahan ajar yang dikembangkan dengan aktivitas yang 
dapat membantu pembelajar menemukan tujuan dan ciri kebahasaan 
yang ada dalam teks.51 

Dari keempat prosedur pengembangan bahan ajar yang 
diuraikan di  yang atas, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
prosedur pengembangan yang dikemukakan  oleh Mollenda.52  

4. Teknik dan Instrumen Penilaian 
a. Pentingnya Teknik dan Instrumen Penilaian 

Penilaian perlu dilakukan untuk dapat menentukan tercapai 
tidaknya tujuan pendidikan. Menurut Arifin, penilaian adalah kegiatan 
mengumpulkan informasi tentang kemajuan hasil belajar pembelajar.53 
Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui atau menguji apakah suatu 
kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan 
tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.54 Penilaian dilakukan 
berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar dari masing-
masing domain atau kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap.  

                                                             
51 Tomlinson and Masuhara, Developing Language Course Materials. Portfolio Series# 
11., 20–24. 
52 Molenda, “The ADDIE Model.” 
53 Arifin Zaenal, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Dan Prosedur (Bandung: 
Remaja Rosda Karya, 2009). 
54 Nurgiyantoro Burhan, “Penilaian Pembelajaran Bahasa,” Yogyakarta: BPFE 
(2012): 5. 
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Proses penilaian hasil belajar pembelajar memerlukan teknik dan 
instrumen yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh pengajar agar 
nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Teknik dan instrumen 
penilaian yang digunakan akan memberikan informasi kepada pengajar 
mengenai kemajuan yang dicapai oleh pembelajar setelah mengikuti 
proses pembelajaran. 

b. Beberapa Jenis  Teknik dan Instrumen Penilaian 

Ada beberapa teknik dan instrumen penilaian yang dapat 
digunakan pengajar untuk mengetahui kemajuan pembelajar. 
Penggunaan berbagai instrumen penilaian harus disesuaikan dengan 
tujuan penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan, dan 
banyaknya atau jumlah materi pelajaran yang telah disampaikan. Arifin 
menjelaskan beberapa teknik dan instrumen penilaian sebagai 
berikut.55 

a) Tes 

Tes digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran yang 
didalamnya terdapat serangkaian pertanyaan, latihan atau instrumen 
lainnya yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, 
kecerdasan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh sesesorang atau 
kelompok. Dilihat dari bentuknya, tes dapat diklasifikasikan menjadi 
tiga bagian, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan  tes kinerja atau performa.  

1) Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab oleh 
pembelajar dengan memberikan jawaban tertulis. Jenis tes tertulis 
secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes bentuk 
uraian dan tes bentuk objektif. Bentuk uraian digunakan untuk 
mengatur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk 
objektif. Tes ini berbentuk uraian terbatas dan uraian bebas. Sedangkan 
tes objektif adalah tes dengan jawaban antara benar atau salah dan 

                                                             
55 Zaenal, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Dan Prosedur. 
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skornya antara 1 atau 0. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, yakni 
benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi. 

2) Tes Lisan 

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

3) Tes Kinerja atau Performa 

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.  

b) Non-Tes 

Teknik non-tes dilakukan untuk menilai pembelajar pada ranah 
afektif dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih 
menekankan pada aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik non-
tes, yakni pengamatan, wawancara,  angket,  dan check list. 

1) Pengamatan 

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

2) Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik penilaian nontes 
yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab antara pengajar 
dan pembelajar baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 
cara bertatap muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. 
Instrumen berupa pedoman wawancara biasanya telah disiapkan 
terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan atau dilaksanakan. 

3) Angket  

Angket adalah teknik penilaian yang digunakan untuk menggali 
atau menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya latar belakang 
pendidikan, jumlah penghasilan, motivasi belajar, tanggapan terhadap 
metode pembelajaran, dan lain-lain. Angket memuat daftar pertanyaan 
atau pernyataan tertulis yang akan diukur untuk diisi oleh responden. 
Angket umumnya dipergunakan pada ranah afektif.  

4) Check List  

Check list adalah instrumen observasi yang ditujukan untuk 
memperoleh data berbentuk daftar berisi faktor-faktor berikut subjek 
yang ingin diamati dengan membubukan tanda centang (√) pada daftar 
faktor-faktor sesuai perilaku subjek yang muncul pada lembar 
observasi sehingga memungkinkan orang yang mengamati (pengamat) 
dapat melakukan tugasnya secara cepat dan objektif, sebab observer 
sudah membatasi diri pada ada tidaknya aspek perbuatan subjek, 
sebagaimana telah dicantumkan di dalam daftar. 

5) Penilaian Berbasis Kelas 
Penilaian berbasis kelas dapat dipandang sebagai proses 

pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil-
hasil belajar pembelajar dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, 
pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat, dan konsisten 
sebagai akuntabilitas publik. Proses ini mengidentifikasi pencapaian 
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kompetensi atau hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan 
yang jelas tentang standar yang harus dicapai disertai dengan peta 
kemajuan belajar pembelajar dan pelaporannya. Penilaian berbasis 
kelas terdiri dari beberapa macam, yaitu penilaian portofolio, penilaian 
kinerja, penilaian melalui tes tertulis, dan penilaian afektif.  
C. Prinsip Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu bagian dari proses 
pembelajaran yang menentukan terselenggaranya suatu pembelajaran 
yang berhasil atau tidak. Perangkat pembelajaran  memiliki  peran  
penting  dalam  pembelajaran, di mana penggunaan perangkat 
pembelajaran yang baik  dapat  membantu  proses  pembelajaran  di  
kelas. Perangkat pembelajaran sebagai sarana untuk 
mengimplementasikan pembelajaran di kelas harus  memenuhi kriteria-
kriteria atau standar pengembangan instruksional yang baik agar sesuai 
dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran.   

Menurut Nieveen, dalam mengembangkan perangkat 
pembelajaran, perancang atau pengembang hendaknya 
mempertimbangkan tiga hal, yakni kevalidan, kepraktisan, dan 
keefektifan.56 Kevalidan perangkat pembelajaran mencakup  validitas  
isi, yaitu  sejauh mana perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
didasarkan pada kebaruan ilmu pengetahuan dan validitas konstruk, 
yaitu  sejauh mana berbagai komponen dalam perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan berhubungan satu sama lain secara konsisten. 
Kepraktisan berkaitan dengan kemudahan dan keterlaksanaan ketika 
perangkat pembelajaran tersebut digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. Akker menegasakan bahwa kepraktisan mengacu pada 
pengguna dengan mempertimbangkan apakah perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan 
apakah pengguna menyatakan perangkat pembelajaran yang 

                                                             
56 Nienke Nieveen, “Prototyping to Reach Product Quality,” in Design Approaches 
and Tools in Education and Training (Springer, 1999), 127. 



53 53 
 

dikembangkan dapat diterapkan di kelas.57 Keefektifan mengacu pada 
pengalaman dan hasil yang diperoleh oleh pembelajar menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Ini berarti bahwa 
keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilihat dari 
kualitas hasil belajar, sikap, dan motivasi pembelajar. Disamping itu, 
keefektifan dapat juga dilihat ketika perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan memberikan hasil sesuai tujuan dan harapan atau 
keinginan yang telah ditetapkan. Jadi, keefektifan perangkat 
pembelajaran yag dikembangkan dapat dinilai menggunakan indikator-
indikator seperti (1) aktivitas pembelajar, (2) respon pembelajar, dan 
(3) hasil tes belajar.  

Selanjutnya, Plomp dalam Rochmad menyatakan bahwa 
pengukuran kevalidan perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
dilakukan melalui penilaian pakar atau ahli, pengukuran kepraktisan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilakukan melalui 
penilaian pakar atau ahli dan pengguna,  dan pengukuran keefektifan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilakukan melalui uji coba 
lapangan.58 Jadi, validasi dilakukan melalui pertimbangan pakar yang 
mencakup validasi komponen perangkat  pembelajaran, kepraktisan 
diukur melalui penilaian pengguna tentang komponen perangkat 
pembelajaran, dan keefektifan diukur dari kualitas hasil belajar, sikap, 
dan motivasi pembelajar melalui ujicoba. 

Tujuan diadakannya pengembangan perangkat pembelajaran 
ialah untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menyempurnakan 
produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan 
lainnya adalah untuk menghasilkan produk pembelajaran yang mampu 
memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Prinsip pengembangan 
perangkat pembelajaran yang harus diperhatikan adalah (1) 
ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum,  (2) karakteristik 

                                                             
57 Jan Van den Akker, “Principles and Methods of Development Research,” in 
Design Approaches and Tools in Education and Training (Springer, 1999), 126. 
58 Rochmad Rochmad, “Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Matematika,” Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 3, no. 1 (2012): 29. 
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sasaran, dan (3) tuntutan pemecahan masalah belajar.59 Pengembangan 
perangkat pembelajaran harus memperhatikan tuntutan kurikulum, 
artinya perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan harus sesuai 
dengan kurikulum. Apabila perangkat pembelajaran sesuai dengan 
tuntutan kurikulum, tidak ada yang sulit untuk diperoleh, sehingga 
membuat perangkat pembelajaran sendiri adalah suatu keputusan yang 
bijak. Kemudian menyangkut karakteristik sasaran, hal ini berarti 
bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan hendaknya dapat 
disesuaikan dengan karakteristik pembelajar sebagai sasaran. Perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan orang lain seringkali tidak cocok 
untuk pembelajar dengan beberapa alasan, misalnya lingkungan sosial, 
geografis, budaya, tahapan perkembangan siswa, kemampuan awal 
pembelajar, minat, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. 
Selanjutnya, berkaitan dengan tuntutan pemecahan masalah belajar, 
prinsip ini berarti bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
harus tepat dan dapat membantu pembelajar mengatasi kesulitan yang 
dialaminya dengan penjelasan yang sederhana, sesuai dengan tingkat 
berfikir pembelajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
59 Pedoman Memilih Dan Menyusun Bahan Ajar, 8. 
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BAB III KONSEP MODEL PENGEMBANGAN 
 

A. Hakikat 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.  

Menurut Achmad, model merupakan representasi dari suatu 
objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari 
kondisi atau fenomena alam.60 Model berisi informasi-informasi 
tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari 
fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari 
suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi 
informasi- informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. 
Selanjutnya, Suparman menyatakan bahwa model adalah suatu 
representasi realitas yang menggambarkan struktur dan tatanan dari 
suatu konsep serta menampilkan salah satu dari empat bentuk, yaitu 
deskripsi verbal (model konseptual), langkah-langkah kegiatan (model 
prosedural), replika fisik (model visual), dan persamaan/rumus (model 
matematikal).61 Sementara itu, Seels dan Glasgow dalam Setyosari 
mengemukakan bahwa model adalah representasi visual atau verbal 
dari proses rancangan pembelajaran yang digunakan untuk 
mengarahkan dan melengkapi rancangan dalam berbagai situasi atau 
lingkungan pendidikan dan pelatihan. Jadi, model pada prinsipnya 
dirancang sebagai representasi sebuah sistem, proses atau teori.62  

                                                             
60 Mahmud Achmad, Teknik Simulasi Dan Pemodelan (Buku Ajar) (Makasar: 
Fakultas Pertanian, Universitas Hasanudin, 2011), 1. 
61 Suparman, Desain Instruksional Modern (Jakarta: Universitas Terbuka, 2013). 
62 Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan. 
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Dalam konteks penelitian pendidikan dan pengembangan, model 
biasanya disajikan dalam bentuk prosedur pengembangan sesuai 
dengan model pengembangan yang dipilih untuk menggariskan 
langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 
Dengan model yang dipilih, sejumlah input atau masukan bisa 
diperoleh untuk menyempurnakan produk-produk pembelajaran yang 
dihasilkan.63  

 
B. Model Pengembangan 

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. Ketepatan produk yang dihasilkan dapat 
dilihat dari keterterapan atau kepraktisan produk tersebut bagi para 
pengguna ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, 
hasil produk pengembangan yang tepat akan meningkatkan motivasi, 
minat, dan hasil belajar pembelajar sehingga mereka memperoleh 
pengetahuan yang mendalam dari pembelajaran yang disajikan. 

Para ahli telah memperkenalkan sejumlah model dalam 
pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan 
penelitian dan 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 Model Dick and Carey, Model ASSURE, Model 
Jerold E. Kemp dkk., Model Smith dan Ragan, Model ADDIE, dan 
Model Front-end Design oleh A.W. Bates.64  

Model pengembangan Dick and Carey terdiri atas sembilan 
langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi tujuan instruktional umum atau 

                                                             
63 Ibid., 228. 
64 Benny A. Pribadi, “Model Desain Sistem Pembelajaran,” Jakarta: Dian Rakyat 
35 (2009): 97–152. 
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standar kompetensi, (2) mengenali tingkah laku awal dan karakteristik 
pembelajar, (3) melakukan analisis pembelajaran, (4) merusmuskan 
tujuan khusus atau kompetensi dasar, (5) mengembangkan butir-butir 
tes acuan patokan, (6) mengembangkan strategi instruksional, (7) 
mengembangkan dan menulis sumber alat dan media instruksional, (8) 
merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, dan (9) merancang 
dan melaksanakan evaluasi sumatif.  

Model pengembangan ASSURE memiliki enam langkah, yaitu 
(1) menganalisis karakteristik pembelajar, (2) merumuskan tujuan 
pembelajaran, (3) memilih metode, media, dan bahan ajar, (4) 
memanfaatkan bahan atau media pembelajaran, (5) melibatkan 
pembelajar dalam aktivitas pembelajaran, dan (6) mengevaluasi dan 
merevisi. 

Model Kemp memiliki sembilan langkah, yaitu (1) 
mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran, (2) 
menentukan dan menganalisis karakteristik pembelajar, (3) 
mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen-kompoenen 
tugas belajar yang terkait dengan tujuan pembelajaran, (4) menerapkan 
pembelajaran khusus bagi pembelajar, (5) membuat sistematika 
penyampaian materi pelajaran secara sistematis dan logis, (6) 
merancang strategi pembelajaran, (7) menetapkan metode untuk 
menyampaikan materi pelajaran, (8) mengembangkan instrumen 
evaluasi, dan (9) memilih sumber-sumber yang dapat mendukung 
aktivitas pembelajaran. 

Model Smith dan Ragan memiliki  delapan langkah, yaitu (1) 
analisis lingkungan belajar, (2) analisis karakteristik pembelajar, (2) 
analisis tugas pembelajaran, (4) menulis butir tes, (5) menentukan 
strategi pembelajaran, (6) memproduksi program pembelajaran, (7) 
melaksanakan evalusi formatif, dan (8) merevisi program 
pembelajaran. 

Model pengembangan ADDIE terdiri dari lima langkah, yakni 
(1) menganalisis kebutuhan dan kompetensi pembelajar, (2) merancang 
kompetensi, metode, bahan ajar dan strategi pembelajaran, (3) 
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mengembangkan program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam 
program pembelajaran, (4) mengimplementasikan program 
pembelajaran, dan (5) melakukan evaluasi program pembelajaran dan 
hasil belajar. 

Model pengembangan Front-end Design oleh A.W. Bates memiliki 
tiga langkah, yakni (1) mengembangkan kerangka isi atau materi 
pelajaran, (2) memilih media dan teknologi untuk menyampaikan isi 
atau materi pelajaran kepada sasaran, (3) penyampaian isi atau materi 
pelajaran kepada pembelajar yang mengikuti program Sistem 
Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ). 

Adapun model pengembangan pembelajaran yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE. 
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 yang komprehensif dalam upaya pemecahan masalah 
belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajar. 
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 
Secara visual, tahapan model pengembangan instruksional 

ADDIE dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Gambar 3 Tahapan Model Instruksional ADDIE65  

Dari bagan di atas tampak bahwa tahapan model ADDIE secara 
berurutan meliputi analyze (menganalisis), (D) design (mendesain), (D) 
develop (mengembangkan), (I) implement (mengimplementasikan), dan 
(E) evaluate (mengvaluasi). Revision (revisi) yang berada disekeliling 
lingkaran menunjukkan bahwa tahapan ini memberikan ruang seluas-
luasnya untuk melakukan revisi secara berkesinambungan dalam setiap 
tahap yang dilalui sehingga dapat menghasilkan produk yang valid dan 
konsisten. 

Pribadi menguraikan model pengembangan instruksional 
ADDIE dengan komponen-komponennya sebagai berikut.66 
2.  Analisis 

Langkah analisis terdiri dari dua tahap, yaitu analisis kebutuhan 
dan analisis kinerja. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang 
diperlukan untuk menentukan kompetensi yang perlu dipelajari oleh 
pembelajar untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar mereka.  
Hal ini dapat dilakukan apabila program pembelajaran dianggap 
sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. 
Sementara itu, analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan 

                                                             
65 Molenda, “The ADDIE Model.” 
66 Pribadi, “Model Desain Sistem Pembelajaran,” 128–137. 
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mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan 
solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan 
manajemen.  

3. Desain 

Pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program 
pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat mencapai 
tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Pusat perhatian perlu 
difokuskan pada upaya untuk menyelidiki masalah pembelajaran yang 
sedang dihadapi. Hal ini merupakan inti dari langkah analisis, yaitu 
mempelajari masalah dan menemukan alternatif solusi yang akan 
ditempuh untuk dapat mengatasi masalah pembelajaran yang berhasil 
diidentifikasi melalui langkah analisis kebutuhan. Langkah penting 
yang perlu dilakukan dalam desain adalah menentukan pengalaman 
belajar yang perlu dimiliki oleh pembelajar selama mengikuti aktivitas 
pembelajaran. Langkah desain harus mampu menjawab pertanyaan 
apakah program pembelajaran yang didesain dapat digunakan untuk 
mengatasi masalah kesenjangan kinerja yang terjadi pada diri 
pembelajar. 

4. Pengembangan 

Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, 
dan memodifikasi bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang telah ditentukan. Pengadaan bahan ajar perlu disesuaikan dengan 
tujuan pembelajaran spesifik yang telah dirumuskan oleh perancang 
program pembelajaran dalam langkah desain. Langkah pengembangan, 
dengan kata lain, mencakup kegiatan memilih dan menentukan 
metode, media, serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk 
digunakan dalam menyampaikan materi atau substansi program 
pembelajaran. 

5. Implementasi 

Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan 
penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini 
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mempunyai makna adanya penyampaian bahan atau materi 
pembelajaran dari pengajar kepada pembelajar. Tujuan utama dari 
tahap ini yang merupakan langkah realisasi desain dan pengembangan 
adalah (1) membimbing pembelajar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran atau kompetensi, (2) menjamin terjadinya pemecahan 
masalah untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh 
pembelajar, dan (3) memastikan bahwa pada akhir program 
pembelajaran, pembelajar memiliki kompetensi (pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap) yang diperlukan. 

6. Evaluasi 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang 
dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. 
Pada dasarnya, evaluasi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan kelima 
langkah dalam model ADDIE. Pada langkah analisis misalnya, proses 
evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan klarifikasi terhadap 
kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang harus dimiliki 
oleh pembelajar setelah mengikuti program pembelajaran. Evaluasi 
seperti ini dikenal dengan istilah evaluasi formatif. Di samping itu, 
evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil 
pembelajaran yang telah dicapai oleh pembelajar dengan tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. 

D. Pengembangan Pembelajaran 
Pengembangan adalah serangkaian proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk menghasilkan produk pembelajaran berdasarkan teori 
pengembangan yang telah ada. Kegiatan ini merupakan salah satu 
upaya untuk melakukan pembaharuan sistem pendidikan dengan 
tujuan agar sistem yang ada dapat lebih serasi dan sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 
produktifitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

Suparman mengemukakan bahwa pengembangan instruksional 
merupakan suatu proses yang sitematik dalam mengidentifikasi 
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masalah, mengembangkan bahan dan strategi pembelajaran serta 
mengevaluasi efektifitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan 
pembelajaran.67 Pengembangan pembelajaran berhubungan dengan 
upaya-upaya penyediaan dan pengadaan pedoman atau panduan bagi 
pengajar untuk melaksanakan pembelajaran, baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas, supaya tujuan yang telah ditetapkan  dapat 
terwujud. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh beberapa pihak, 
seperti dosen baik secara individu maupun kelompok, lembaga-
lembaga atau unit dalam institusi, dan pemerintah.  

Pengembangan pembelajaran terdiri dari seperangkat kegiatan 
meliputi perencanaan, pengembangan dan evaluasi terhadap sistem 
instruksional yang sedang dikembangkan tersebut sehingga mengalami 
revisi beberapa kali dan dapat memuaskan bagi pengembangan. 
Kaitannya dengan hal ini, Nunan menjelaskan bahwa pengembangan 
pembelajaran bukan merupakan kegiatan yang bersifat instan, tetapi 
kegiatan yang membutuhkan suatu proses  panjang yang meliputi 
beberapa tahapan, seperti analisis terhadap perangkat pembelajaran 
yang sedang digunakan, analisis kebutuhan pembelajar, dan ujicoba 
produk yang dikembangkan atau dihasilkan.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
67 Desain Instruksional Modern, 28. 
68 Nunan, Candlin, and Widdowson, Syllabus Design, 55:5. 
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BAB IV PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DI 
PERGURUAN TINGGI INDONESIA 

 
A. Tujuan Pengajaran Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi di 

Indonesia 
Pada umumnya, bahasa Inggris di perguruan tinggi di Indonesia 

diajarakan 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. 

Menurut Sofendi, perdebatan tentang pengajaran bahasa Inggris 
di  perguruan tinggi Indonesia banyak terjadi dalam hal pengajaran 
bahasa Inggris  sebagai mata kuliah pendukung.69 Hal ini dikarenakan 
pengajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi di Indonesia, baik itu 
negeri maupun swasta, masih menurut kebutuhan perguruan tinggi 
masing-masing. 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.  

Tujuan pengajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi di 
Indonesia pun berbeda-beda sesuai dengan visi dan misi perguruan 
tinggi yang bersangkutan. Kondisi ini berdampak pada perencanaan, 
kebijakan, pengelolaan, dan pelaksanaan mata kuliah ini di lapangan 
seperti jumlah sks, materi, kualifikasi dosen, jumlah mahasiswa, fasilitas 
pendukung dan lain-lain. Tujuan pengajaran  bahasa Inggris di 
perguruan tinggi (di nonjurusan/program studi pendidikan   bahasa 
Inggris dan atau sastra Inggris) adalah untuk memahami perkuliahan   
dalam  bahasa  Inggris,  untuk  membaca  buku  teks yang ditulis  dalam  

                                                             
69 Sofendi, “Tujuan Pengajaran  Bahasa Inggris  Di Perguruan  Tinggi Indoneisa: 
Sebuah Analisa Singkat” (Presented at the Seminar   lnternasional Bahasa  dalam  
Perspektif   Dinamika  Global, Sumatera Utara, 2005). 
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bahasa  Inggris, dan gabungan dari keduanya.70 Tujuan  pengajaran ini 
selaras dengan tujuan yang dikemukakan  oleh Munby71, 
McDonough72, Kennedy dan Bolitho73, dan Hutchinson dan  Waters74. 
Mereka rata-rata menyatakan bahwa tujuan  pengajaran  bahasa Inggris 
di perguruan tinggi adalah untuk mendukung kegiatan akadermis 
mahasiswa yang disebut dengan istilah Bahasa Inggris untuk Tujuan 
Khusus (ESP). Selain itu menurut Sofendi, sampai saat ini, tujuan 
pengajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi di Indonesia sebagian 
besar, mungkin seluruhnya, masih terbatas pada pemenuhan 
kebutuhan penguasaan bahasa Inggris bagi para mahasiswa selama 
mereka mengikuti  perkuliahan di perguruan tinggi.75  Bagi jurusan atau 
prograrn studi non-bahasa Inggris di mana, misalnya, banyak buku teks 
yang digunakan untuk bahan  perkuliahan  ditulis dalam bahasa Inggris, 
maka kemungkinan besar jurusan atau program studi tersebut 
mewajibkan pengajaran bahasa Inggris bagi para mahasiswanya.    

Saat ini, bahasa Inggris begitu penting kedudukannya 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 

                                                             
70 Nangsari Ahmad, “ELT for the Non-English Majors: Issues and Responses,” 
Lingua 1, no. 1 (1999): 38–51; Nangsari Ahmad, “Some Policy Issues Regarding 
ELT University in Indonesia,” in Forum Kependidikan, vol. 22, 2002, 65–83. 
71 John Munby, Communicative Syllabus Design: A Sociolinguistic Model for Designing 
the Content of Purpose-Specific Language Programmes (Cambridge University Press, 
1981). 
72 Jo McDonough, ESP in Perspective: A Practical Guide (Taylor & Francis, 1984). 
73 Chris Kennedy and Rod Bolitho, English for Specific Purposes (Macmillan Pub 
Ltd, 1984). 
74 T. Y. A. Hutchinson, Waters (1992) English for Specific Purposes: A Learning-
Centered Approach (Cambrigde University Press, n.d.). 
75 “Tujuan Pengajaran  Bahasa Inggris  Di Perguruan  Tinggi Indoneisa: Sebuah 
Analisa Singkat.” 
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pemikiran baik oleh para dosen bahasa Inggris maupun para pengambil 
kebijakan, khususnya para perancang kurikulum perguruan tinggi. 

B. Tujuan Pengajaran Bahasa Inggris di UIN Mataram 
Pengajaran bahasa Inggris di UIN Mataram dimulai sejak tahun 

pertama mahasiswa memasuki bangku kuliah di UIN Mataram, yakni 
mereka diwajibkan mengambil mata kuliah bahasa Inggris Matrikulasi 
1 dan 2 yang berjumlah 4 sks. 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.   

Secara umum, tujuan pengajaran bahasa Inggris di UIN Mataram 
adalah untuk mengembangkan keterampilan bahasa Inggris mahasiswa 
agar mereka mampu memahami literatur-literatur berbahasa Inggris 
seperti buku teks, jurnal,  koran, majalah dan sumber-sumber lainnya 
(Buku Pedoman Penyelenggaraan Akademik UIN Mataram, 2012). 
Disamping 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 
UIN Mataram. Mahasiswa UIN 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. 
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BAB V PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
INTEGRATIF DAN KOMUNIKATIF 

A. Pendekatan Integratif 

1. Pengertian Pendekatan Integratif dalam Pembelajaran 
Bahasa 

Pendekatan integratif dalam pengajaran bahasa mulai 
dilaksanakan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1970-an 
sebagai respons terhadap keberhasilan upaya integrasi kurikulum di 
Inggris. Asumsi yang melandasi pendekatan ini adalah bahwa aspek-
aspek bahasa selalu digunakan secara terpadu, bahasa tidak pernah 
digunakan secara terpisah, aspek demi aspek. Muara pembelajaran 
bahasa menurut pendekatan ini adalah melatih pembelajar untuk dapat 
berkomunikasi dengan baik dan benar, karena pada dasarnya orang-
orang menggunakan bahasa untuk berinteraksi, berkomunikasi, 
berpikir, dan belajar.76 Tugas pengajar kemudian adalah mengemas 
pembelajaran dengan sebaik mungkin supaya pembelajar mencapai 
kompetensi komunikatif yang diharapkan. 

Menurut Wagner dalam Almoaiqel, pendekatan integratif dalam 
pembelajaran bahasa merupakan pendekatan yang dirancang untuk 
memberikan situasi belajar alami kepada pembelajar yang mana 
pembelajaran membaca, menulis, berbicara, dan menyimak dilakukan 
bersama-sama untuk tujuan yang nyata.77 Kaitannya dengan hal ini, 
Almoaiqel mengemukakan bahwa pendekatan ini memungkinkan 
pembelajar dapat memilih atau mengembangkan sumber-sumber 
belajar yang tepat dan sesuai dengan konteks untuk meningkatkan 
kemamapuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis 
pembelajar. Selain itu dengan pendekatan ini, masing-masing 

                                                             
76 Salman Abdullah Almoaiqel, “Perceptions of Saudi School Teachers about 
Teaching Arabic Language Arts Using an Integrated Approach: An Exploratory 
Study” (2014): 29. 
77 Ibid., 28. 
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keterampilan dapat diajarkan secara optimal dalam kaitannya dengan 
keterampilan lainnya.78  

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Robinson yang 
mengatakan bahwa pendekatan integratif mengacu pada pendekatan 
pembelajaran bahasa yang menampilkan keseluruhan entitas, di mana 
keterampilan menulis, berbicara, membaca, dan menyimak  
diintegrasikan dalam satu proses.79 Sementara itu, AL Kotkovets 
memandang  pendekatan integratif dalam pembelajaran bahasa sebagai 
pengintegrasian dan pengembangan keempat keterampilan berbahasa 
utama (menyimak, berbicara, membaca, menulis) dalam satu kesatuan 
yang utuh karena keterkaitannya satu sama lain.80 Lebih jauh AL 
Kotkovets menjelaskan bahwa pengintegrasian keempat keterampilan 
berbahasa dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi 
komunikatif pembelajar  dan harapan ini telah menjadi orientasi 
pembelajaran bahasa dalam masyarakat modern, karena pendekatan ini 
menitikberatkan pada komunikasi yang realistis. Secara khusus, 
kompetensi komunikatif dapat diterjemahkan sebagai upaya 
mengembangkan keterampilan berbahasa pembelajar. Dengan 
demikian, tujuan akhir pembelajaran bahasa menurut pendekatan ini 
adalah melatih pembelajar agar dapat menggunakan bahasa baik dalam 
dunia kerja maupun dalam kehidupan nayata sehari-hari ketika 
diperlukan. Jadi, pengajar dalam hal ini hendaknya mengajarkan 
komponen-komponen atau aspek-aspek bahasa yang diperlukan agar 
bisa digunakan dalam situasi atau konteks kehidupan yang 
sesungguhnya. 

Nunan mengembangkan bahan ajar berbasis pendekatan 
integratif dengan tiga model. Ketiga model tersebut meliputi: (1) bahan 
ajar yang berbasis tema atau topik, (2) bahan ajar yang berbasis teks 

                                                             
78 Ibid. 
79 Adjai Robinson, “Asas-Asas Praktik Mengajar,” Bhratara. Jakarta (1988). 
80 AL Kotkovets, “An Integrated-Skill Approach to Learning A Foreign 
Language Through the Use of the Project Method,” International Journal of English 
Language Teaching 2 (2014): 113–119. 
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yang terfokus pada jenis wacana tertentu, dan (3) alur cerita.81 
Selanjutnya, Brown mengemukakan lima model pengajaran berbasis 
integratif, yaitu: (1) pengajaran berbasis konten, (2) pengajaran berbasis 
tema, (3) pengajaran berbasis pengalaman, (4) pengajaran berbasis 
episode, dan (5) pengajaran berbasis tugas.82  

D. Ciri-Ciri Pendekatan Integratif dalam Pembelajaran Bahasa 

Sebagai sebuah pendekatan yang mengkaitkan, menghubungkan, 
dan memadukan aspek-aspek keterampilan berbahasa dalam 
pengajaran, pendekatan integratif diyakini mampu meningkatkan 
motivasi dan minat pembelajar dalam belajar bahasa. Selanjutnya, 
seperti pendekatan-pendekatan pembelajaran bahasa lainnya, 
pendekatan integratif juga memiliki beberapa ciri yang memberi 
panduan  atau pedoman bagi pengajar dalam pelaksanannya.  

Beberapa ciri utama pendekatan integratif kaitannya dengan 
pembelajaran bahasa adalah (a) tujuan pembelajaran dirancang untuk 
mengembangkan kompetensi pembelajar secara proporsional pada 
keempat keterampilan berbahasa, (b) pembelajaran keterampilan 
berbahasa dilakukan secara terintegrasi atau bersamaan, (c) 
pembelajaran kosakata dan tatabahasa dipadukan dengan keterampilan 
berbahasa, (d) pembelajaran keterampilan berbahasa dilakukan dalam 
bentuk payung tema, (e) materi atau konten pembelajaran bersifat 
otentik atau realistis, (f) kegiatan pembelajaran menekankan pada 
interaksi, keberlanjutan aktivitas, dan situasi atau peristiwa nyata, (g) 
pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
pembelajar untuk berlatih atau praktek  berbahasa secara alami atau 
natural, (h) pembelajaran mendorong pembelajar telibat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran, dan (i) evaluasi pembelajaran dilakukan dalam 
bentuk penilaian otentik. 

Akram dan Malik menyebutkan beberapa ciri penting lain 
pendekatan integratif, di antaranya adalah (1) pembelajaran difokuskan 

                                                             
81 Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom. 
82 Brown, Principles of Language Teaching and Learning, 234. 
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pada penggunaan bahasa secara alami atau natural, (2) pembelajar 
mempelajari bahasa dan menggunakannya dalam komunikasi nyata, (3) 
adanya lingkungan atau situasi yang mendukung latihan dan paraktek 
berbahasa, dan (4) menekankan  pada interaksi dan keberlanjutan 
aktivitas dalam pembelajaran.83  

Iftikhar menjelaskan bahwa pendekatan integratif memiliki ciri-
ciri utama, antara lain adalah (1) pembelajaran aspek-aspek 
keterampilan berbahasa disatukan atau digabungkan sehingga 
pembelajar dapat mempelajari lebih banyak keterampilan dalam satu 
waktu, (2) tujuan utama pembelajaran adalah agar pembelajar dapat 
berkomunikasi menggunakan bahasa yang dipelajari, tidak hanya untuk 
tujuan akademis, (3) pembelajaran lebih ditekankan pada praktik 
penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada 
bentuk-bentuk dan aturan berbahasa, (4) penggunaan bahasa otentik 
dan interaksi alami dalam berbahasa, dan (5) pembelajaran lebih 
menekankan pada kefasihan daripada ketepatan.84  

Menurut Pappas dkk. pembelajaran bahasa secara integratif 
memiliki ciri-ciri antara lain yaitu (1) pembelajar aktif dan merupakan 
pengajaran yang bersifat konstruktif, (2) bahasa digunakan untuk 
bermacam-macam pola, dan (3) pengetahuan diorganisasikan dan 
dibentuk oleh pembelajar secara individual melalui interaksi sosial.85 
Sementara itu, pendekatan integratif berdasarkan paham filsafat “Whole 
Language,” yang merupakan istilah lain untuk pembelajaran bahasa 
secara integratif86, memiliki ciri-ciri seperti (1) bersifat holistik, realistis, 
relevan, (2) bermakna dan fungsional, dan (3) tidak terlepas dari 

                                                             
83 Aneela Akram and A. Malik, “Integration of Language Learning Skills in 
Second Language Acquisition,” International Journal of Arts and Sciences 3, no. 14 
(2010): 231–240. 
84 S. Iftikhar and A. Aslam, “Integration of Four Language Skills in English Class 
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85 Christine C. Pappas, Barbara Z. Kiefer, and Linda S. Levstik, An Integrated 
Language Perspective in the Elementary School: An Action Approach (ERIC, 1999). 
86 Robinson, “Asas-Asas Praktik Mengajar.” 
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konteks pemakaiannya. Dengan demikian, pengajaran bahasa berbasis 
integratif memiliki beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan, 
yaitu: (1) pengajaran berlangsung secara otomatis, (2) pengajaran 
menekankan pada kebermaknan, (3) motivasi intrinsik pembelajar 
meningkat, dan (4) kompetensi komunikatif pembelajar meningkat, (5) 
pembelajaran kosakata dan struktur harus selalu dikemas dalam 
konteks pemakaian yang sesungguhnya, (6) setiap aspek bahasa 
diajarkan dalam payung tema tertentu, (7) dengan mengacu pada tema, 
pembelajaran bahasa dapat diintegrasikan dengan bidang studi lainnya.  

Sejalan dengan pendapat Robinson, pembelajaran bahasa 
berdasarkan konsep “Whole Language” hendaknya memperhatikan 
beberapa hal, yaitu (1) pembelajaran bahasa dilakukan secara alami, 
menyeluruh dan logis, (2) fitur-fitur bahasa yang disajikan relevan 
dengan kebutuhan komunikasi pembelajar, (3) bahasa yang diajarkan 
dapat dimengerti dan digunakan pembelajar, (4) pembelajaran 
menggunakan bagian dari peristiwa atau situasi nyata, (5) pembelajar 
sebagai sasaran utama kegiatan pembelajaran karena pembelajaran 
adalah milik pembelajar, (6) rancangan aktivitas dan tugas-tugas 
pembelajaran menarik bagi pembelajar, (7) pembelajaran hendaknya 
sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembelajar.87 

Untuk mengoptimalkan keterpaduan antara pembelajaran 
bahasa dengan pendekatan integratif, Buscing dan Chwartz 
mengemukakan tiga prinsip, yaitu (1) keefektifan komunikasi secara 
luas sebagai tujuan pembelajaran, (2) memaksimalkan hubungan antar 
keterampilan berbahasa, dan (3) situasi pengajaran bahasa menurut 
konteks.88 Selanjutnya, Yeager mengemukakan beberapa hal yang 
terjadi di dalam kelas dengan pendekatan integratif, yakni: (1) 
pembelajar banyak bergaul dengan literatur (bacaan), (2) pembelajar 
merasakan adanya peningkatan dalam belajar dan mereka 

                                                             
87 Kenneth S. Goodman, What’s Whole in Whole Language? A Parent/Teacher Guide 
to Children’s Learning. (ERIC, 1986), 8. 
88 Beverly A. Busching and Judith I. Schwartz, “Integrating the Language Arts 
in the Elementary School.” (1983). 
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memperlihatkan kesanggupan belajar yang tinggi, (2) pembelajar 
berinteraksi dengan pembelajar, baik sebagai pembaca maupun sebagai 
penulis, dan (3) pembelajar memperlihatkan perhatiannya terhadap 
bacaan dan tulisan pada umumnya.89 Dengan demikian dapat 
digarisbawahi bahwa pengajaran keterampilan berbahasa secara 
terpadu, menyajikan bahasa yang otentik dan kontekstual, memberikan 
kesempatan berinteraksi secara alami kepada pembelajar, menyediakan 
lingkungan/situasi yang memungkinkan pembelajar dapat berlatih 
berinteraksi dan berkomunikasi merupakan faktor-faktor yang harus 
dipertimbangkan dalam pembelajaran bahasa menggunakan 
pendekatan integratif. 

Jadi jelaslah bahwa pendekatan integratif dalam pembelajaran 
bahasa bersifat alami, kontekstual, holistik, relevan, bermakna, dan 
sesuai kebutuhan pembelajar yang pada gilirannya diharapkan dapat 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi komunikatif 
pembelajar sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai dari 
pendekatan ini. Prinsip-prinsip ini hendaknya dapat dipahami dan 
diterjemahkan oleh pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran yang 
akan dilakukan sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

E. Model-Model Pembelajaran Integratif 
Dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa, setidaknya 

ada dua model pembelajaran menggunakan pendekatan integratif, 
yakni pembelajaran bahasa berbasis isi dan pembelajaran bahasa 
berbasis tugas. Model pertama menekankan pada topik atau isi 
pelajaran melalui bahasa yang dipelajari, sedangkan model kedua 
menitikberatkan pada tugas-tugas atau aktivitas yang membutuhkan 
penggunaan bahasa komunikatif.  

Menurut Brinton, dkk. dalam Karim dan Rahman, pembelajaran 
bahasa berbasis isi yang sering disingkat dengan CBI merupakan 
pembelajaran isi pelajaran dan keterampilan berbahasa secara 

                                                             
89 David Clark Yeager, The Whole Language Companion, vol. 46188 (Good Year 
Books, 1991). 
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bersamaan.90 Selain itu, Crandall & Tucker mengemukakan bahwa CBI 
merupakan pendekatan pengajaran bahasa yang mengintegrasikan  
penyajian topik atau tugas-tugas dari pelajaran sebagai contoh 
matematika, ilmu pengetahuan sosial dan lain-lain dalam konteks 
pengajaran bahasa asing atau bahasa kedua.91 Tujuan utama 
penggunaan model ini adalah menyediakan konteks akademik yang 
otentik dan bermakna guna mengembangkan keterampilan berbahasa 
dan pengetahuan isi pelajaran pembelajar. Sejalan dengan hal ini, Butler 
dalam Karim dan Rahman menegaskan bahwa CBI memudahkan 
pembelajar dalam proses negosiasi makna dan mempraktekkan 
keterampilan berbahasa produktif yang akan membantu mereka untuk 
lebih fokus pada bentuk dan makna bahasa.92  Adapun asumsi yang 
mendasari model pembelajaran ini adalah seseorang akan lebih sukses 
dalam belajar bahasa ketika bahasa digunakan sebagai alat untuk 
memperoleh informasi daripada menjadi tujuan akkhir dan isi atau 
materi yang dipelajari akan memberikan kerangka kerja yang koheren 
bagi pembelajar untuk menghubungkan dan mengembangkan semua 
keterampilan berbahasa.  

Beberapa ciri utama dari pendekatan ini seperti yang disebutkan 
oleh Nunan adalah (1) kegiatan pembelajaran didasarkan pada isi, 
bukan pada aspek kebahasaan, (2) keterampilan hendaknya terintegrasi, 
(3) siswa hendaknya secara aktif terlibat dalam semua tahap proses 
pembelajaran, (4), isi hendaknya dipilih berdasarkan relevansinya 
dengan kebutuhan siswa yang sejalan dengan tujuan akademik, dan (5) 
bahan-bahan dan tugas-tugas hendaknya otentik.93 Dengan demikian, 

                                                             
90 Abdul Karim and Mohammad Mosiur Rahman, “Revisiting the Content-
Based Instruction in Language Teaching in Relation with CLIL: Implementation 
and Outcome,” International Journal of Applied Linguistics and English Literature 5, 
no. 7 (2016): 254–264. 
91 JoAnn Crandall and G. Richard Tucker, “Content-Based Instruction in 
Second and Foreign Languages.” (1989). 
92 Karim and Rahman, “Revisiting the Content-Based Instruction in Language 
Teaching in Relation with CLIL: Implementation and Outcome.” 
93 David Nunan, Task-Based Language Teaching (Ernst Klett Sprachen, 2004). 
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melalui CBI pembelajar mempelajari bahasa Inggris melalui topik-
topik dalam mata pelajaran Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia, dan 
sekaligus mempelajari mata pelajaran tersebut dengan  bahasa 
pengantar bahasa Inggris. Dengan cara ini siswa diharapkan dapat 
mengkomunikasikan baik secara lisan maupun tertulis gagasan-gagasan 
yang relevan dengan mata pelajaran tersebut, karena pembelajaran 
bahasa Inggris menggunakan bahan darinya. 

Sementara itu, pembelajaran bahasa berbasis tugas yang lebih 
dikenal dengan singkatan TBLT didefinisikan oleh Richards dan 
Rodgers sebagai metode pengajaran bahasa yang menggunakan tugas-
tugas sebagai unit inti untuk merencanakan dan menyusun bahan 
instruksional dalam pengajaran bahasa.94 Dengan kata lain, pengajaran 
bahasa menggunakan model TBLT difokuskan pada penggunaan 
tugas-tugas sebagai langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Tugas yang dimaksud disini adalah proses pembelajaran dipandang 
sebagai seperangkat tugas komunikatif yang secara langsung terkait 
dengan tujuan belajar. Dari definisi tersebut, Nunan membagi tugas ke 
dalam dua bentuk, yakni tugas sebagai target dan tugas pedagogik. 
Tugas sebagai  target  merupakan penggunaan bahasa dalam kegiatan 
sehari-hari di luar lingkup belajar-mengajar, sedangkan tugas pedagogik 
merupakan penggunaan bahasa dalam kegiatan belajar-mengajar di 
dalam kelas yang berbentuk tugas atau latihan.95  

Selanjutnya, Ellis menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 
tugas adalah sebuah pembelajaran yang lebih menekankan pada makna 
dibandingkan struktur.96 Dalam penerapannya, pembelajar akan 
mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menggunakan bahasa 
dalam berkomunikasi secara aktif seperti dalam kehidupan nyata. 
Dengan demikian, dalam pembelajaran menggunakan TBLT, 
pembelajar berpartisipasi secara aktif dalam tugas-tugas komunikatif 
                                                             
94 Richards and Rodgers, “Approaches and Methods in Language Teaching 
(Cambridge Language Teaching Library).” 
95 Nunan, Task-Based Language Teaching. 
96 Rod Ellis, Task-Based Language Learning and Teaching (Oxford University Press, 
2003). 
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seperti memahami, memproduksi, memanipulasi atau berinteraksi 
dalam bahasa yang autentik dan  perhatian lebih difokuskan pada 
makna daripada bentuk. Adapun asumsi yang mendasari model 
pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran bahasa merupakan hasil 
upaya menciptakan proses interaksi yang tepat di dalam kelas dan 
langkah terbaik untuk mencapai ini adalah merancang atau mendesain 
tugas-tugas pembelajaran secara khusus. Jadi, tugas merupakan unit 
utama yang digunakan dalam perencanaan dan pengajaran dalam 
pembelajaran bahasa di dalam kelas. 

Nunan menyebutkan lima karakteristik pembelajaran berbasis 
tugas, yaitu (1) menekankan pada belajar berkomunikasi melalui 
interaksi dalam bahasa target, (2) mengenalkan teks otentik ke dalam 
situasi belajar, (3) memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk 
fokus tidak hanya pada bahasa, tetapi juga  pada proses belajar itu 
sendiri, (4) meningkatkan pengalaman pribadi pembelajar, dan (5) 
menghubungkan pembelajaran bahasa dengan aktivitas berbahasa di 
luar di kelas.97 Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa 
TBL memungkinkan pembelajar memperoleh kesempatan yang seluas-
luasnya untuk melatih dan menggunakan bahasa, pengetahuan, dan 
informasi yang telah dimilikinya untuk  menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan.  Di samping itu, dengan penekanan pada tujuan 
komunikatif, pembelajaran dapat menyuguhkan aktivitas-aktivitas yang 
kontekstual  yang pada akhirny dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
nyata mereka.  

Dalam konteks penelitian ini, model yang digunakan atau 
diterapkan adalah model yang kedua, yakni model pembelajaran bahasa 
berbasis tugas (TBLT), yang dijadikan sebagai kerangka atau landasan 
dalam mendesain dan mengembangkan perangkat pembelajaran. 

F. Prosedur Pembelajaran Integratif 

Proses pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas dan interaksi 
antara pengajar dan pembelajar yang dikendalikan melalui perencanaan 
                                                             
97 Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom. 
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pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran perlu dilakukan secara 
sistematis berdasarkan prosedur pembelajaran yang telah 
dikembangkan. Menurut Enright dan McCloskey, prosedur atau 
langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran bahasa berbasis integratif 
adalah  (1) pengajar dan pembelajar secara bersama-sama 
mengidentifikasi dan mengeksplorasi topik yang didiskusikan, (2) 
melakukan pemanasan terkait topik yang didiskusikan dengan  
menggunakan gambar, peta, diagram, potongan dialog, dan sarana 
lainnya untuk menstimulasi daya pikir pembelajar dan 
mengembangkan subtopik pembelajaran, (3) pengajar membantu 
pembelajar membangkitkan latar belakang pengetahuan dan 
pengalaman yang dimiliki sebelumnya untuk mengembangkan topik 
pembelajaran, dan (4) pembelajar mengunakan semua keterampilan 
berbahasa untuk mengeksplorasi topik pembelajaran dan 
mengkomunikasikannya.98  

G. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Integratif  dalam 
Pembelajaran Bahasa 

Beberapa kelebihan dari pendekatan integratif dalam 
pembelajaran bahasa adalah (1) memajankan pembelajar pada bahasa 
otentik dan menantang mereka untuk berinteraksi secara alami dalam 
berbahasa, (2) pembelajar memperoleh gambaran yang cepat tentang 
kompleksitas bahasa target ketika digunakan berkomunikasi, (3) 
pembelajar akan mempelajari bahasa target sebagai sarana interaksi dan 
berbagi yang sesungguhnya dengan orang lain, bukan sekedar sebagai 
objek atau untuk lulus ujian, (4) memungkinkan pembelajar memantau 
perkembangan pembelajar dalam berbagai keterampilan berbahasa 
pada waktu yang sama, dan (5) memotivasi dan mendorong minat 
pembelajar dari berbagai umur dan latar belakang 
(http://www.ericdigests.org/2002-2/esl.htm). 
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English: Developing English Language and Literacy in the Multilingual Classroom 
(Addison Wesley Publishing Company, 1988). 
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Richards & Rodgers menambahkan beberapa kekurangan dari 
pendekatan integratif dalam pembelajaran bahasa, yakni (1) menuntut 
pengajar yang terampil dan terlatih menggunakan bahasa target, (2) 
menuntut pengajar yang menguasai teori-teori model pembelajaran 
terutama pembelajaran berbasis wacana, (3) pengajar memerlukan 
lebih banyak waktu dan usaha untuk mempersiapakan materi 
pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran integratif, (4) tidak 
dapat diterapkan pada kelas dengan jumlah pembelajar yang besar, dan 
(6) kemampuan pembelajar pada keempat keterampilan berbahasa 
beragam sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih rumit atau 
kompleks.99 

H. Penerapan Pendekatan Integratif dalam Pembelajaran Bahasa 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 
pendekatan  integratif berupaya memadukan aspek-aspek pengajaran 
bahasa. Dengan pendekatan ini, pembelajaran bahasa dipadukan tanpa 
dipisah-pisahkan sehingga tampak lebih menarik bagi pembelajar dan 
pngajar lebih nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
Menurut Wan, pendekatan integratif menyediakan lingkungan bahasa 
yang otentik bagi pembelajar untuk mengembangkan kemampuan 
bahasa dalam konteks yang bermakna dengan membangun 
pengetahuan sebelumnya dengan topik yang menarik serta relevan. 
Istilah otentik mengacu pada situasi belajar yang mirip dengan situasi 
kehidupan nyata.100  

Wan menambahkan bahwa lingkungan otentik ditandai dengan 
sifat komunikatif dan interaksi antara pengajar dengan pembelajar dan 
antar pembelajar dengan pembelajar. Interaksi ini memungkinkan 
pembelajar untuk memahami apa yang sedang mereka pelajari, 
berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya.101 Informasi pertama 

                                                             
99 Richards and Rodgers, “Approaches and Methods in Language Teaching 
(Cambridge Language Teaching Library).” 
100 Yee Wan, “An Integrative Approach to Teaching English as a Second 
Language: The Hong Kong Case.” (1996): 4. 
101 Ibid., 5. 



77 77 
 

kali disajikan secara keseluruhan, dan kemudian keterampilan bahasa 
tertentu diajarkan dalam konteks yang bermakna. Pendekatan ini 
memperkenalkan aturan tata bahasa melalui wacana berbagai topik, 
memperkenalkan fungsi bahasa yang berbeda, misalnya, wacana 
persuasif, struktur kalimat sebab-akibat, kata kerja, dan lain-lain.  

Lingkungan belajar ditandai oleh sifat komunikatif dan interaksi 
antara pengajar dan pembelajar. Pendekatan integratif membangun 
pembelajaran baru dengan bertumpu pada pengetahuan pembelajar 
sebelumnya,  menjadikan pembelajar sebagai pemikir individu yang 
mampu melakukan tugas-tugas yang menantang. Pendekatan ini 
terfokus pada pembelajaran sebagai proses dimana pembelajar akan 
diberikan banyak kesempatan untuk memahami konsep-konsep dan 
praktek yang disajikan kepada mereka. Kesalahan dianggap sebagai 
bagian dari proses pembelajaran. Koreksi dilakukan melalui pemodelan 
dari pengajar atau teman sebaya.102  

Pengajar memainkan peran penting dalam menciptakan 
lingkungan belajar otentik yang relevan dan menarik untuk pembelajar. 
Pendekatan integratif menunjukkan bahwa pengajar memungkinkan 
pembelajar untuk mengeksplorasi dan menghasilkan pengetahuan baru 
selama proses pembelajaran. Hal ini dapat dicapai melalui lingkungan 
belajar interaktif.  

Peran pengajar adalah menciptakan lingkungan belajar yang 
positif di mana kesalahan pembelajar yang diterima sebagai bagian dari 
proses pembelajaran. Pengajar dapat mendorong pembelajar untuk 
menggunakan bahasa kedua untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan 
mereka di kelas melalui penggunaan kerja kelompok. Pengajar dapat 
melakukan upaya untuk menghargai pembelajar dengan menampilkan 
hasil-hasil kerja mereka atau memproduksi buku kelas. 

  

                                                             
102 Stephen D. Krashen and Tracy D. Terrell, “The Natural Approach: Language 
Acquisition in the Classroom.” (1983); Teresa Pica, “Questions from the 
Language Classroom: Research Perspectives,” Tesol Quarterly 28, no. 1 (1994): 
49–79. 
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B. Pendekatan Komunikatif 
1. Pengertian Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran 

Bahasa 

Dalam pembelajaran bahasa, berbagai macam pendekatan dipilih 
untuk menentukan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Jika 
pendekatan yang dipilih sesuai dengan karakteristik pembelajar, 
kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan tujuan 
pembelajaran akan dapat dicapai dengan mudah. Menurut Richards 
dan Rogers, pendekatan dalam pembelajaran bahasa mengacu kepada 
teori-teori, asumsi, dan keyakinan tentang kealamiahan bahasa dan 
pembelajaran bahasa.103 Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa adalah pendekatan komunikatif. 

Pendekatan komunikatif merupakan salah satu pendekatan yang 
mengarahkan pembelajaran bahasa pada tujuan pembelajaran yang 
mementingkan bahasa sebagai alat komunikasi. Pembelajaran bahasa 
hendaknya diarahkan kepada penggunaan bahasa sebagai alat 
komunikasi dalam situasi yang nyata. Pembelajaran bahasa dengan 
pendekatan komunikatif bertujuan membentuk kompetensi 
komunikasi, bukan semata-mata membentuk kompetensi kebahasaan 
(Syafi’ie, 1996: 17). Melalui pendekatan komunikatif dalam 
pembelajaran bahasa, pembelajar dapat dibangkitkan motivasi dan 
minatnya untuk belajar bahasa dengan sebaik mungkin. 

Pendekatan komunikatif muncul dalam pembelajaran bahasa 
pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagai reaksi terhadap penggunaan 
metode situasional dan audiolingual. Dalam pembelajaran situasional, 
bahasa diajarkan dengan mempraktekkan struktur-struktur dasar 
dalam berbagai kegiatan berdasarkan situasi yang bermakna, sedangkan 
dalam pembelajaran audiolingual, bahasa diajarkan dengan pola-pola 
manipulatif, tidak kontekstual dan tidak realistis. Pendekatan ini masih 
merupakan metode yang populer dan berterima dalam pengajaran 
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bahasa Inggris meskipun sudah digunakan dalam waktu yang lama. 
Banyak negara-negara Asia yang telah merubah pendekatan pengajaran 
bahasa Inggris mereka dari metode tradisional ke metode komunikatif 
berdasarkan penggunaan situasi nyata berbahasa Inggris.104 

Brown mendefinisikan pembelajaran komunikatif sebagai 
pendekatan pembelajaran bahasa yang menekankan pada otentisitas, 
interaksi, pembelajaran yang terpusat pada pembelajar, aktivitas 
berbasis tugas, dan komunikasi untuk kehidupan nyata, serta tujuan-
tujuan bermakna.105 Richards dan Theodore mengemukakan bahwa 
pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif mengacu kepada 
kompetensi komunikasi, yakni penguasaan secara naluri yang dimiliki 
seorang penutur untuk menggunakan dan memahami bahasa secara 
wajar dalam proses berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain 
dan dalam hubungannya dengan konteks sosial.106 Harmer menyatakan 
bahwa pendekatan komunikatif mengacu pada seperangkat keyakinan 
tentang apa dan bagaimana bahasa asing dipelajari oleh pembelajar.107 
Terkait dengan dua definisi yang dikemukakan di atas, Lucantoni  
mengemukakan bahwa bahasa yang diajarkan dalam pembelajaran 
komunikatif adalah bahasa yang mampu membantu pembelajar untuk 
mengekspresikan diri mereka dalam berbagai situasi atau kemampuan 
menggunakan bahasa untuk melakukan berbagai tugas atau fungsi 
menggunakan berbagai keterampilan berbahasa dan keterampilan 
lainnya.108 Kemunculan pendekatan ini merupakan awal dari evaluasi 
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terhadap tujuan pembelajaran, silabus, seleksi, dan penyusunan bahan 
ajar serta kegiatan belajar mengajar di kelas di seluruh dunia.109  

 
2. Ciri-Ciri Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran 

Bahasa  

Pendekatan komunikatif memiliki berapa ciri yang 
membedakannya dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Ciri-ciri 
utama pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa adalah (1) 
tujuan pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi 
komunikatif pembelajar dalam konteks komunikasi yang 
sesungguhnya atau dalam situasi kehidupan nyata, (2) pembelajaran 
bahasa mencakup beberapa kompetensi dalam kerangka komunikatif 
yang lebih luas, yakni keterampilan berbahasa dan aspek bahasa 
lainnya, (3) pembelajaran bahasa menekankan pada pemahaman dan 
penggunaan fungsi-fungsi bahasa dalam berkomunikasi, (4) 
pembelajaran keterampilan berbahasa dilakukan dalam bentuk tugas-
tugas , (5) kegiatan pembelajaran menekankan pada interaksi, 
keaktifan, dan kontekstualisasi, (6) pembelajaran mendorong 
pembelajar menggunakan bahasa secara pragmatis, otentik, fungsional, 
dan bermakna, (7) pembelajaran mementingkan aktivitas-aktivitas 
komunikatif atau latihan menggunakan fungsi-fungsi bahasa dalam 
konteks berkomunikasi, (8) materi pembelajaran yang  disajikan 
bervariasi dan bersifat otentik, dan (9) evalusi pembelajaran 
menekankan pada kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa 
target. 

Menurut Daisy, beberapa ciri pendekatan komunikatif dalam 
pengajaran bahasa adalah (1) pembelajar mempelajari bahasa dan 
menggunakannya untuk berkomunikasi, (2)  komunikasi yang otentik 
dan bermakna adalah tujuan utama kegiatan pembelajaran, (3) 
kefasihan merupakan dimensi penting dari komunikasi, (4) komunikasi 
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mencakup pengintegrasian keterampilan berbahasa, dan (5) belajar 
adalah proses mengkonstruksi secara kreatif dan mencakup benar 
salah.110 

Marton mengemukakan beberapa ciri pembelajaran komunikatif, 
yakni: (1) sebagian besar dari waktu kelas digunakan untuk kegiatan-
kegiatan berbicara, hanya bahasa sasaran yang digunakan di dalam 
kelas, sekali-kali, apabila semua pembelajar di kelas mempunyai bahasa 
ibu yang sama, maka pembelajar dapat memberikan padanan kata B1 
terhadap B2, (2) kebanyakan dari kegiatan berbicara di dalam kelas 
melibatkan pertukaran spontan dalam wacana yang tidak direncanakan, 
(3) semua kegiatan kelas terfokus pada negosiasi makna dan pertukaran 
informasi, bukan pada bahasa dan bentuknya, (4) struktur bahasa 
sasaran tidaklah diajarkan secara eksplisit sehingga tidak ada 
penjelasan-penjelasan dan latihan-latihan tata bahasa, tidak ada latihan 
runtun, tidak ada tes-tes tata bahasa, (5) kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan pembelajar, khususnya kesalahan tata bahasa, tidak dikoreksi 
dengan cara langsung dan eksplisit, (6) pengajar tidak bertindak sebagai 
tokoh utama tetapi sebagai pemberi umpan balik, dan (7) kegiatan 
berbicara dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajar harus 
menaggulangi kesenjangan informasi dan memecahkan masalah.111  

Selain itu, Finocchiaro dan Brumfit dalam Richard dan Theodore 
menjelaskan beberapa ciri pendekatan komunikatif, yakni (1) 
mengutamakan makna, (2) dialog jika digunakan, berpusat di sekitar 
fungsi komunikasi dan tidak dihafalkan, (3) kontekstualisasi sangat 
penting, (4) belajar berbahasa adalah belajar berkomunikasi, (5) 
pengucapan harus dapat dimengerti, (6) kegiatan berkomunikasi 
dianjurkan sejak dini, (7) penggunaan bahasa ibu diperbolehkan jika di 
perlukan, (8) terjemahan juga dapat digunakan apabila di perlukan, (9) 
membaca dan menulis dimulai pada hari pertama jika di kehendaki, 
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(10) sistem bahasa target dipelajari melalui proses belajar 
berkomunikasi kegiatan komunikasi, dan (11) kemampuan komunikasi 
merupakan tujuan utama.112  

Menurut Kumaravadivelu, pendekatan komunikatif memiliki 
empat ciri penting. Pertama sasaran kelas difokuskan pada semua 
komponen kompetensi komunikatif dan tidak terbatas pada 
kompetensi gramatikal atau linguistik. Kedua, teknik-teknik 
pembelajaran bahasa dirancang untuk melibatkan peserta didik dalam 
penggunaan bahasa secara pragmatis, otentik, fungsional, dan 
bermakna. Bentuk-bentuk bahasa yang tertata rapi bukan fokus, 
melainkan aspek-aspek bahasa yang memungkinkan pembelajar 
menggunakan bahasa itu. Ketiga, kefasihan dan ketepatan dipandang 
sebagai prinsip-prinsip pelengkap yang mendasari teknik-teknik 
komunikatif. Ada kalanya kefasihan harus lebih dipentingkan daripada 
ketepatan untuk menjaga pembelajar agar tetap terlibat secara 
bermakna dalam penggunaan bahasa. Keempat, dalam kelas 
komunikatif, pembelajar harus menggunakan bahasa secara produktif 
dan berterima dalam konteks spontan dan alami.113  

Berdasarkan pada empat ciri tersebut dapat dinyatakan bahwa 
pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa merupakan 
pendekatan yang mementingkan peran latihan dengan menggunakan 
fungsi-fungsi bahasa dalam konteks berkomunikasi. Dengan kata lain, 
seperti yang dinyatakan Larsen-Freeman, tujuan pembelajaran bahasa 
berpendekatan komunikatif adalah menerapkan perspektif teoretis 
pendekatan komunikatif dengan membuat kompetensi komunikatif 
sebagai tujuan pembelajaran bahasa dan dengan mengetahui kesaling-
bergantungan bahasa dan komunikasi.114 Selanjutnya, rumusan 
beberapa ciri pendekatan komunukatif yang telah diuraikan di atas 
akan dijadikan sebagai rambu-rambu atau panduan dalam merancang 

                                                             
112 Richards, RODGERS. Approaches and Methods in Language Teaching, 67–68. 
113 Bala Kumaravadivelu, Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching (Yale 
University Press, 2003). 
114 Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching. 



83 83 
 

dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan dilakukan 
dalam penelitian ini. 

3. Aktivitas-Aktivitas Dalam Pembelajaran Komunikatif 

Berdasarkan prinsip pendekatan komunikatif, bahasa dipelajari 
dengan cara menggunakan atau mempratikkannya dalam kegiatan 
komunikasi. Kaitannya dengan hal ini, pengajar seharusnya dapat 
menciptakan situasi kehidupan nyata dalam kegiatan pembelajaran di 
kelas dan  mendorong pemmbelajar untuk bermain peran, melakukan 
simulasi, berinteraksi dan melakukan kegiatan-kegiatan komunikatif 
lainnya. Di sisni, pembelajar mempelajari bagaimana menggunakan 
bahasa secara tepat dalam berbagai situasi, menggunakan bahasa untuk 
melakukan berbagai tugas atau aktivitas, dan menggunakan bahasa 
untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, bahasa dapat dipelajari 
seperi penggunaanya dalam komunikasi nyata. 

Pendekatan komunikatif yang bertujuan mengembangkan 
kompetensi komunikatif pembelajar juga mengembangkan aktivitas-
aktivitas untuk pembelajaran bahasa secara umum ataupun untuk 
keempat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis) secara khusus. Aktivitas merupakan tugas-tugas yang 
dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, 
aktivitas komunikatif bertujuan untuk memberikan latihan, 
memperbaiki motivasi, mendorong kemadirian, dan menciptakan 
konteks yang pendukung pembelajaran. 

Richards menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas pembelajaran 
bahasa berbasis pendekatan komunikatif dapat dibedakan memjadi dua 
kelompok besar, yaitu kegiatan-kegiatan komunikatif fungsional dan 
kegiatan-kegiatan komunikatif interaksi sosial.115 Kegiatan komunikatif 
fungsional terdiri dari empat macam, yakni (1) mengolah infomasi, (2) 
berbagi dan mengolah informasi, (3) berbagi informasi dengan kerja 
sama terbatas, dan (4) berbagi informasi dengan kerja sama tak 
terbatas. Sedangkan kegiatan-kegiatan komunikatif interaksi sosial 
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meliputi enam hal, yakni (1) improvisasi  lakon-lakon pendek yang 
lucu, (2) aneka simulasi, (3) dialog dan bermain peran, (4) melakukan 
percakapan, (5) diskusi,  dan (6) berdebat.  

Sementara itu, Littlewood membagi aktivitas pembelajaran 
bahasa menggunakan pendekatan komunikatif ke dalam dua tahap 
yang direalisasikan dalam dua jenis kegiatan, yaitu prakomunikatif dan 
komunikatif.116 Kegiatan yang pertama menekankan pada bentuk-
bentuk bahasa yang relevan (tata bahasa, pengucapan, frasa, ungkapan, 
dan kosakata) dan fungsinya. Tujuan kegiatan ini adalah membantu 
peserta didik untuk memeroleh pengetahuan tentang aturan-aturan 
kebahasaan dan kosakata agar mereka mampu memproduksi bahasa 
yang berterima pada tingkat kalimat. Fungsi kegiatan ini adalah 
menyiapkan pembelajar dalam komunikasi selanjutnya. Contoh 
kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah latihan dan tanya 
jawab. Kegiatan yang kedua memfokuskan pada pembelajaran 
penggunaan bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi bahasa yang sudah 
dipelajari pada tahap prakomunikatif untuk tujuan tujuan komunikasi. 
Kegiatan komunikatif bertujuan memberikan pelatihan untuk tugas-
tugas secara keseluruhan, meningkatkan motivasi, memungkinkan 
pembelajaran  yang alami, dan  menciptakan  konteks yang mendukung 
pembelajaran. Kegiatan-kegiatan dalam tahap ini meliputi kegiatan 
komunikatif fungsional dan kegiatan interaksi sosial. Kegiatan 
komunikasi fungsional direalisasikan dalam bentuk membandingkan 
serangkaian gambar dan mencari persamaan serta perbedaaannya, 
mengikuti arah, menemukan fitur yang hilang dalam peta atau gambar, 
dan yang lain. Kegiatan interaksi sosial direalisasikan dalam bentuk 
percakapan, diskusi, dialog, role play, simulasi, debat, dan sebagainya. 

Selain kegiatan-kegiatan di atas, pembelajaran bahasa berbasis 
pendekatan komunikatif dapat juga direfleksikan dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan yang menekankan pada kefasihan dan kegiatan yang 
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menekankan pada ketepatan (serta latihan-latihan seperti latihan 
mekanis (mechanical practice), latihan bermakna, dan latihan komunikatif.  
4. Prosedur Pembelajaran Komunikatif 

Secara garis besar, pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan 
komunikatif dimaksudkan untuk mempersiapkan pembelajar agar 
dapat berinteraksi, memahami, dan menggunakan bahasa secara 
alamiah, yaitu bahasa yang nyata sesuai dengan penggunaan bahasa 
dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prosedur atau langkah-langkah 
pembelajaran bahasa dengan menggunakan pendekatan komunikatif 
seperti yang dikemukakan oleh Finochiaro dan Brumfit adalah (a) 
penyajian dialog singkat yang didahului  dengan memberikan motivasi 
untuk menghubungkan situasi dialog tersebut dengan pengalaman 
pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, (b) pelatihan lisan dialog 
yang diawali dengan contoh yang  diberikan atau dilakukan  oleh  
pengajar.  Dalam hal ini, pembelajar mengulang  contoh lisan yang 
diberikan oleh pengajar, baik dilakukan secara bersama-sama, 
berkelompok, setengahnya maupun individual, (c) melakukan tanya 
jawab berdasarkan topik dan situasi dialog atau tanya jawab tentang 
topik yang dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi 
pembelajar, (d) pengkajian ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam 
dialog dan selanjutnya memberikan tugas kepada pembelajar untuk 
memberikan  contoh  ungkapan  lain  yang  fungsi  komunikatifnya  
sama,  (e) penarikan kesimpulan tentang kaidah bahasa yang 
terkandung dalam dialog, (f) menafsirkan (menginterpretasikan) 
beberapa dialog yang diucapkan, (g) memproduksi ujaran (berbicara), 
dimulai dari aktivitas komunikasi terbimbing sampai kepada aktivitas 
yang bebas, (h) memberikan tugas tertulis sebagai pekerjaan rumah 
kepada pembelajar,  dan (i) evaluasi terhadap pembelajaran yang 
dilakukan secara lisan.117   
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5. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Komunikatif dalam 
Pembelajaran Bahasa 

Effendi mengemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan 
pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa.118 Beberapa 
kelebihan pendekatan komunikatif adalah (1) pembelajar termotivasi 
dalam belajar karena pertama kali belajar, mereka dapat langsung bisa 
berkomunikasi dengan bahasa target, (2) pembelajar lancar 
berkomunikasi dalam arti mereka menguasai kompetensi gramatikal, 
sosiolinguistik, wacana dan strategis, dan (3) suasana kelas menjadi 
hidup dengan aktivitas komunikasi antar pembelajar dengan berbagai 
model interaksi  dan kebebasan yang cukup tinggi sehingga tidak 
membosankan.  Selain itu, Richards, Finocchiaro and Brumfit, dan 
Brown dalam Breshneh dan Riasati menyebutkan beberapa kelebihan 
pendekatan komunuikatif, yaitu (1) pendekatan komunikatif 
menekankan pada pengembangan kompetensi komunikatif, sehingga 
memungkinkan pembelajar menggunakan bahasa dalam situasi 
komunikatif untuk memenuhi kebutuhan komunikasi nyata sehari-
hari, (2) pendekatan komunikatif menitikberatkan pada makna, dengan 
demikian orientasi pembelajaran berubah dari belajar struktur bahasa 
menjadi belajar berkomunikasi serta bagaimana berkomunikasi secara 
efektif, dan (3) pendekatan komunikatif menjadikan pembelajar lebih 
bertanggung jawab dan lebih aktif untuk terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran. Lebih jauh, beberapa kelebihan pendekatan komunikatif 
adalah (1) meningkatkan kefasihan pada bahasa target yang dipelajari, 
(2) menjadikan pembelajar lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan 
orang lain, (3) memungkinkan pembelajar lebih banyak berbicara dan 
menikmatinya, dan (4) mengarahkan pembelajar pada pencapaian 
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beberapa kompetensi komunikatif, seperti kompetensi tata bahasa, 
sosiolinguistik, dan strategis.119 

Sementara itu, kekurangan pendekatan komunikatif adalah (1) 
memerlukan pengajar yang menguasai keterampilan komunikasi secara 
memadai dalam bahasa target, (2) kemampuan membaca dan 
keterampilan tingkat rendah, tidak mendapat perhatian yang cukup, 
dan (3) loncatan langsung pada aktivitas komunikasi bisa menyulitkan 
pembelajar pada tingkat permulaan.120 Selain itu kelemahan 
pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa adalah (1) 
memberikan beban yang lebih kepada pengajar dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran, (2) menuntut kemampuan memonitor kelas 
yang baik, (3) lebih menekankan pada ketepatan dari pada kefasihan, 
(4) penggunaan  bahan atau materi otentik yang tidak tepat dapat 
mengganggu kegiatan pembelajaran, dan (5) pembelajar yang secara 
terus menerus membuat kesalahan akhirnya menyerah karena kesulitan 
mengikuti pembelajaran.121 Lebih jauh, Hughes, Chau and Chung 
dalam Breshneh dan Riasati menyebutkan beberapa kelemahan 
pendekatan komunikatif, di antaranya adalah (1) pendekatan 
komunikatif memang menghasilkan pembelajar yang fasih berbahasa, 
tetapi cenderung tidak akurat atau tepat karena lebih mengutamakan 
kepasihan daripada ketepatan, (2) menerapkan pendekatan 
komunikatif cukup sulit dalam konteks belajar bahasa asing karena 
kurangnya sumberdaya dan fasilitas seperti materi yang otentik dan 
guru pembicara asli, dan (3) menerapkan pendekatan komunikatif 
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dalam pembelajaran cukup menantang bagi pengajar dan pembelajar 
karena sedikitnya input dan materi otentik yang tersedia.122 

6. Penerapan Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran 
Bahasa  

Pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan komunikatif 
melibatkan peran pengajar, pembelajar, dan teknik proses 
pembelajaran. Menurut Effendi, dalam pendekatan komunikatif, 
pembelajar memegang posisi sentral, sedangkan pengajar bertindak 
sebagai fasilitator.123 Pembelajar harus aktif berekspresi dan 
berimprovisasi, sementara pengajar bertindak sebagai penyusun 
skenario dan sutradara kegiatan pembelajaran. Pengajar sebagai 
fasilitator harus dapat memotivasi,  mendorong semangat dan 
keberanian pembelajar untuk melakukan aktivitas komunikasi, dan 
menjauhkan mereka dari rasa takut dan tidak percaya diri. Pada sisi lain, 
pengajar merancang berbagai pola interaksi dan mengorganisasikan 
kegiatan pembelajaran agar  lebih efektif dan efisien ke arah 
pengembangan kompetensi komunikatif.  

Sementara itu, Richard mengatakan bahwa dalam pengajaran 
bahasa menggunakan pendekatan komunikatif ada beberapa prinsip 
yang harus diperhatikan, yakni: (1) menjadikan komunikasi nyata 
sebagai fokus pembelajaran bahasa, (2) memberikan kesempatan 
kepada pembelajar untuk bereksperimen dan menguji coba 
kompetensi yang dikuasainya, (3) memberikan toleransi terhadap 
kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar karena kesalahan-
kesalahan tersebut mengindikasikan bahwa pembelajar sedang 
mengembangkan kompetensi komunikatifnya, (4) memberikan 
kesempatan kepada pembelajar untuk mengembangkan ketepatan dan 
kelancaran berbahasa, menghubungkan berbagai keterampilan 
berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) secara 
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bersama-sama karena dalam kehidupan nyata beberapa keterampilan 
berbahasa juga muncul bersama-sama mengkondisikan pembelajar 
untuk menemukan sendiri aturan tata bahasa. 124 

Prinsip-prinsip tersebut di atas direfleksikan dalam kegiatan-
kegiatan kelas yang dikembangkan. Dalam pendekatan komunikatif 
dibedakan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang menekankan 
kefasihan, dan kegiatan yang menekankan ketepatan. Pengajar 
disarankan dapat menggunakan dua jenis kegiatan itu secara seimbang 
dalam proses pembelajaran. 

C. Pendekatan Integratif-Komunikatif dalam Pembelajaran 
Bahasa 

Seperti telah disinggung pada paparan sebelumnya, uraian ini 
dimaksudkan untuk melakukan sisntesis tehadap pendekatan 
integratif-komunikatif yang digabungkan menjadi satu istilah dalam 
penelitian ini agar diperoleh gambaran dan pemahaman yang utuh 
terhadap kedua pendekatan tersebut dan pada akhirnya dapat 
mendukung kerangka konseptual maupun operasional penelitian ini. 
Berdasarkan sintesis terhadap kedua pendekatan ini secara terpisah 
seperti di atas, maka sintesis gabungan dari kedua pendekatan ini 
adalah sebagai berikut. 

Pendekatan integratif-komunikatif yang dimaksud dalam 
konteks penelitian ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan 
beberapa aspek bahasa ke dalam satu proses pembelajaran dengan 
tujuan melatih pembelajar agar memiliki kemampuan berkomunikasi 
dan berinteraksi dalam situasi atau peristiwa nyata. Dengan kata lain, 
dalam pendekatan integratif-komunikatif, pembelajaran aspek-aspek 
bahasa dilakukan secara bersama-sama untuk melatih pembelajar 
menggunakan bahasa dalam berbagai situasi atau melakukan berbagai 
tugas dan mengungkapkan berbagai hal menggunakan berbagai 
keterampilan berbahasa dan aspek bahasa lainnya. Jadi, pembelajaran 

                                                             
124 Richards, Communicative Language Teaching Today. 



90 90 
 

menggunakan pendekatan integratif-komunikatif menitikberatkan 
pada pengembangan kompetensi komunikatif pembelajar yang 
mementingkan peran latihan dengan menggunakan fungsi-fungsi 
bahasa dalam konteks berkomunikasi. Dalam praktiknya, kompetensi 
komunikatif ini diwujudkan dalam kemampuan pembelajar 
menggunakan keempat keterampilan berbahasa dalam komunikasi. 
Dan untuk mendukung pencapaian kompetensi tersebut, menyajikan 
bahasa yang otentik dan kontekstual, memberikan kesempatan 
berinteraksi secara alami kepada pembelajar, dan menyediakan 
lingkungan/situasi yang memungkinkan pembelajar dapat berlatih 
berinteraksi dan berkomunikasi  adalah beberapa faktor yang harus 
diperhatikan dalam pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan 
integratif-komunikatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pendekatan integratif-komunikatif bersifat holistik, realistis, dan 
interaktif yang memungkinkan pembelajaran masing-masing aspek 
bahasa dapat dilakukan secara optimal dan mendorong partisipasi aktif 
pembelajar dalam kegiatan komunikasi. Dengan menggunakan 
pendekatan integratif-komunikatif, pembelajaran bahasa diharapkan 
lebih menarik dan bermakna sehingga dapat mendorong partisipasi 
pembelajar dalam kegiatan-kegiatan komunikatif serta dapat 
memajankan pembelajar pada bahasa yang otentik dan menantang 
mereka untuk berinteraksi secara wajar dalam bahasa target serta 
kemapuan pembelajar dalam berbagai keterampilan dapat dimonitor 
secara bersamaan. 

1. Ciri-Ciri Pendekatan Integratif-Komunikatif dalam 
Pembelajaran Bahasa 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya,  maka ada 
beberapa ciri pendekatan integratif-komunikatif dalam pembelajaran 
bahasa yang dapat dikemukakan  di sini, yaitu (a) tujuan pembelajaran 
dirancang untuk mengembangkan kompetensi  komunikatif 
pembelajar pada keempat aspek keterampilan berbahasa, yaitu 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, (2) pembelajaran aspek-
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aspek keterampilan berbahasa dan aspek bahasa lainnya dilakukan 
secara terpadu dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau 
dalam situasi kehidupan nyata, (c) pembelajaran berorientasi pada 
proses penguasaan bahasa berdasarkan tugas dan fungsi 
berkomunikasi, (d) kegiatan pembelajaran berpusat pada pembelajar 
dan mendorong keterlibatan, keaktifan, dan kreatifitas pembelajar 
dalam proses pembelajaran agar kemampuan berkomunikasi baik lisan 
dan tulisan pembelajar dapat ditingkatkan, (e) kegiatan pembelajaran 
memuat aktivitas-aktivitas komunikatif seperti permainan, bermain 
peran, simulasi, kerja kelompok, kerja berpasangan, dan sebagainya, (f) 
materi pembelajaran bersifat otentik sehingga dapat memberi 
dorongan kepada siswa untuk berkomunikasi secara wajar, (g) materi 
pembelajaran diikat oleh topik atau tema untuk mengintegrasikan 
pembelajaran keempat keterampilan berbahasa dan aspek bahasa 
lainnya, (h) materi pembelajaran memuat fungsi-fungsi bahasa untuk 
mendukung tujuan komunikatif yang telah dirancang, sedangkan aspek 
bahasa lainnya disajikan sebagai sarana untuk melaksanakan tujuan 
komunikasi, dan (i) evalusi pembelajaran dilakukan secara terintegrasi 
dan ditekankan pada kemampuan atau keterampilan menggunakan 
bahasa, bukan pada penguasaan struktur atau tatabahasa. Selain itu, 
evaluasi tidak semata- mata menekankan pada hasil, tetapi lebih kepada 
proses pembelajaran.  

2. Desain Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendekatan Integratif-
Komunikatif  

Desain pembelajaran bahasa menngunakan pendekatan 
integratif-komunikatif  dapat di klasifikasikan menjadi tujuh dimensi, 
yaitu (1) tujuan, (2) model silabus,  (3) peran pembelajar, (4) peran 
pengajar, (5) aktivitas pembelajaran, (6) bahan ajar, dan (7) evaluasi. 

 Secara garis besar tujuan pembelajaran bahasa dengan 
pendekatan integratif-komunikatif adalah mengembangkan 
kompetensi  komunikatif pembelajar dalam berkomunikasi melalui 
penguasaan keempat aspek keterampilan berbahasa secara terintegrasi,  
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yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dan aspek bahasa 
lainnya. 

Model silabus yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa 
menggunakan pendekatan integratif-komunikatif adalah silabus 
gabungan antara silabus struktural, fungsional, silabus berbasis topik, 
dan berbasis tugas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Yalden, yakni ada kemungkinan untuk menggabungkan beberapa jenis 
silabus dan gabungan silabus ini mencakup unsur-unsur seperti tujuan 
yang ingin dicapai, penggunaan bahasa yang dipelajari, peran 
pembelajar, peristiwa komunikatif yang melibatkan pembelajar, fungsi 
bahasa, keterampilan wacana, variasi bahasa serta unsur tata bahasa.125  

Peran pembelajar dalam proses pembelajaran  dengan 
pendekatan integratif-komunikatif, adalah sebagai negosiator.  Breen 
dan Candlin dalam Richards dan Rogers menegaskan bahwa peran 
sebagai negosiator antara dirinya dengan proses belajar dan obyek 
belajar, muncul dan berinteraksi dengan perannya sebagai negosiator 
dalam kegiatan kelompok dan kelas.126 Implikasinya adalah pembelajar 
harus berkontribusi sebanyak mungkin dalam kegiatan komuniaksi di 
kelas. Dalam interaksi belajar-mengajar, peran tersebut bergerak dari 
kegiatan komunikasi terbimbing menuju kegiatan yang lebih mandiri. 
Pada tahap komunikasi terbimbing pembelajar lebih banyak diarahkan 
oleh pengajar, misalnya dengan pemberian contoh ujaran, pelafalan 
ujaran, penjelasan penggunaan ujaran dalam konteks penggunaannya 
hingga latihan berbahasa dalam bentuk terbimbing. Pada kegiatan 
mandiri, pembelajar berlatih penngunaan bahasa dalam berbagai 
kegiatan komunikasi sesuai dengan topik, fungsi serta struktur bahasa 
yang merealisasikan fungsi tersebut dan situasi berbahasa yang dipilih 
dalam kegiatan ini. Kegiatan ini lazimnya dalam bentuk simulasi dan 
kegiatan bermain peran.  

                                                             
125 Janice Yalden, Principles of Course Design for Language Teaching. New Directions in 
Language Teaching. (ERIC, 1987). 
126 Richards and Rodgers, “Approaches and Methods in Language Teaching 
(Cambridge Language Teaching Library).” 
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Peran pengajar dalam pembelajaran bahasa menggunakan 
pendekatan integratif-komunikatif adalah  (1) penyusun skenario dan 
sutradara pembelajaran, (2) fasilitatator yang dapat memotivasi, 
mendorong semangat dan keberanian pembelajar untuk melakukan 
aktivitas komunikasi dan membantu pembelajar menumbuhkan rasa 
percaya diri dan tidak takut salah, (3) perancang yang merancang 
berbagai pola interaksi dan mengorganisasikan kegiatan pembelajar 
agar efisien dan aktif ke arah pengembangan kompetensi komunikasi, 
(4) perancang berbagai peran untuk memungkinkan partisipasi 
pembelajar dalam situasi komunikatif yang luas, (5) partisipan 
independen di dalam kelompok belajar-mengajar, (6), model yang 
dapat memberikan contoh berkomunikasi yang efektif dan terbaik bagi 
pembelajar dalam penggunaan bahasa yang diajarkan, dan (7) manager 
yang bertanggung jawab mengatur kelas sebagai latar bagi komunikasi 
dan aktivitas komunikatif. 

Aktivitas pembelajaran dengan pendekatan integratif-
komunikatif bersifat fleksibel, selama aktivitas tersebut berorientasi 
pada pencapaian tujuan pembelajaran. Aktivitas pembelajaran di kelas 
biasanya dirancang dengan fokus pada penyelesaian tugas-tugas yang 
dilakukan dengan menggunakan bahasa atau melibatkan negosiasi 
informasi dan penyampaian informasi. Negosiasi belajar antara 
pengajar dan pembelajar cenderung menghasilkan pengalaman belajar 
yang akan mengakomodasi kebutuhan, minat, dan kemampuan 
tertentu pembelajar. Pengajar dan pembelajar bekerja sama dalam arah 
dan rasa percaya diri yang timbul dari pemahaman terhadap aktivitas 
belajar. 

Bahan ajar dalam pendekatan integratif-komunikatif dipandang 
sebagai cara untuk mempengaruhi kualitas interaksi kelas dan 
penggunaan bahasa. Salah satu jenis bahan ajar yang bisa digunakan 
dalm konteks ini adalah bahan ajar berbasis tugas yang memuat 
seperangkat tugas-tugas komunikasi yang akan dilakukan oleh 
pembelajar, seperti bermain peran, kerja kelompok, kerja 



94 94 
 

berpasangan, stimulasi dan lainnya yang dirancang untuk menunjang 
pembelajaran bahasa integratif dan komunikatif.  

Evaluasi dalam pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan 
integratif- komunikatif lebih difokuskan pada upaya untuk melihat 
ketercapaian kompetensi komunikatif pembelajar yang telah 
dirumuskan. Kompetensi ini mencakup kemampuan memahami dan 
mengungkapkan berbagai makna yang tertuang dalam teks lisan, tulis 
atau gabungan, berikut unsur-unsur penunjang yang membantu 
pembelajar dalam memahami makna atau pesan, misalnya kata, 
kalimat, ujaran, dan unsur sosiokultural yang melekat pada teks 
tersebut. Pencapaian kompetensi ini dapat dilihat baik melalui evaluasi 
berbasis kinerja maupun evaluasi yang memfokuskan pada penguasaan 
unsur-unsur makna tekstual, kata, kalimat, ujaran, dan makna 
ideasional. Dalam kedua pendekatan tersebut, evaluasi terhadap 
kemampuan berkomunikasi, khususnya yang menyangkut kompetensi 
tindak bahasa, seperti menyimak dan berbicara dilakukan secara 
terpadu dengan kompetensi penunjang, seperti kompetensi 
kebahasaan dalam konteks penggunaannya.  

3. Prosedur Pembelajaran Integratif-Komunikatif  

Setiap pendekatan atau model pembelajaran pasti memiliki 
prosedur atau langkah-langkah dalam pelaksanaannya, tidak terkecuali 
pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan integratif. Adapun 
prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran bahasa 
berbasis pendekatan integratif-komunikatif dalam penelitian ini adalah 
(1) pengajar memberikan serangkaian pertanyaan kepada pembelajar 
sebagai pemanasan untuk mengaktifkan pengetahuan awal yang 
dimiliki pembelajar, (2) pengajar memberikan sebuah model kepada 
pembelajar dengan cara memutar audio atau mempertontonkan  
sebuah video tentang sebuah topik atau tema, (3) pengajar meminta 
pembelajar untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan audio 
yang diputar atau video yang disaksikan untuk mengasah pikiran 
mereka, (4) pengajar membagi pembelajar menjadi beberapa kelompok 
atau mengorganisir mereka dalam bentuk berpasangan, (5) pengajar 
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memberikan tugas-tugas kepada pembelajar yang disesuaikan dengan 
topik atau tema yang didiskusikan, (6) pembelajar mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan oleh pengajar dengan menggunakan semua 
keterampilan berbahasa yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan 
mengkomunikasikan  topik yang dibahas, (7) pengajar memberikan 
kesempatan kepada pembelajar untuk tampil di depan kelas atau dari 
tempat duduk mereka guna menyampaikan atau menyajikan hasil dari 
tugas-tugas yang telah mereka selesaikan, dan (8) pengajar memberikan 
evaluasi atau ulasan terhadap tugas-tugas yang telah diselesaikan atau 
dilakukan oleh pembelajar. 
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BAB VI KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN 
KERANGKA TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 
Selain kajian teoritis di atas, peneliti juga mengkaji beberapa 

penelitian terdahulu yang mempunyai persoalan yang sama dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, di antaranya adalah 
sebagai berikut. 

 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilza Mayuni dan Sabarti Akhadiyah  

dalam International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 
Volume 5, Tahun 2016 yang berjudul “Whole Language-Based 
English Reading Materials.” 

Tujuan penelitian ini ialah mengembangkan bahan ajar membaca 
untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah 
Palembang, Indonesia. Penelitian ini menggunakan rancangan 
penelitian dan pengembangan (R&D) model Borg & Gall127 dan 
kerangka penulisan materi ajar  model Jolly dan Bolitho128. Langkah-
langkah pengembangan produk dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, 
melakukan studi pendahuluan yang terdiri dari (1) melakukan kajian 
pustaka, (2) menganalisis bahan ajar membaca yang ada, (3) melakukan 
analisis kebutuhan, dan (4) mengembangkan produk awal. Kedua, 
mengembangkan produk dengan langkah-langkah meliputi (1) 
menetapkan tujuan pembelajaran, (2) menentukan tema, (3) 
mengumpulkan teks, (4) memilih teks, (5) mengatur teks, (6) 
mengembangkan kegiatan belajar, (7) mengembangkan tugas dan 
evaluasi, (8) mengatur ilustrasi dan tipografi, dan (9) mengembangkan 
draft silabus dan materi ajar. Ketiga, validasi, evaluasi, dan revisi produk 
yang terdiri dari (1) penilaian produk oleh ahli, (2) melakukan revisi 
tahap 1 berdasarkan saran ahli, (3) melakukan uji coba kelompok kecil, 
                                                             
127 Gall, Borg, and Gall, “P.(1996).” 
128 Kennedy and Bolitho, English for Specific Purposes. 
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(4) melakukan revisi tahap 2 berdasarkan hasil ujicoba kelompok kecil, 
(5) melakukan ujicoba kelompok besar, (6) melakukan revisi berdarkan 
hasil ujicoba kelompok kelompok besar. (7) melakukan tes 
keterbacaan, (8) melakukan tes persepsi, (8) revisis produk akhir, dan 
(10) melakukukan uji keefektifan produk. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bahan ajar membaca 
yang ada tidak relevan dengan kebutuhan mahasiswa sehingga perlu 
ada upaya untuk mengembangkan bahan ajar membaca baru secara 
terpadu, (2) secara umum, bahan ajar membaca baru yang 
dikembangkan dianggap tepat oleh ahli, mahasiswa, dan dosen, (3) 
bahan ajar membaca baru yang dikembangkan efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar membaca mahasiswa, dan (4) produk akhir 
dari penelitian adalah bahan ajar berupa buku perkuliahan yang 
berjudul “Whole Language Reading” dan pedoman dosen.  

Persamaan 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) dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan produk pendidian untuk 
pembelajaran bahasa Inggris, (3) sama-sama memilih perguruan tinggi 
sebagai lokasi penelitian. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
mengembangkan perangkat pembelajaran berupa bahan ajar 
menggunakan pendekatan terpadu, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran berupa silabus, 
SAP, bahan ajar, dan instrumen penilaian  menggunakan pendekatan 
integratif-komunikatif dan (2) penelitian di atas mengembangkan 
bahan ajar bahasa Inggris yang berisi keterampilan membaca, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang berisi keempat keterampilan 
berbahasa ditambah dengan pengetahuan kebahasaan. 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) permasalahan yang 
dikemukakan cukup jelas dan relevan  untuk mendukung dilakukannya 
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penelitian ini dan (2) prosedur pengembangan yang digunakan sangat 
detail, cermat dan teliti sehingga lebih menjamin kualitas bahan ajar 
yang dihasilkan, dan (3) pendekatan yang digunakan dalam bahan ajar 
yang dikembangkan dapat mengintegrasikan kemampuan berbahasa 
inggris dan pengetahuan bidang/ilmu lainnya. Sementara itu, 
kelemahan penelitian di atas terletak pada (1) tujuan penelitian tidak 
dinyatakan secara spesifik padahal masalah yang dikaji dalam penelitian 
ini cukup banyak, (2) bahan ajar yang dikembangkan hanya dilengkapi 
dengan pedoman penggunaan bahan ajar untuk dosen, tidak  
dilengkapi dengan silbus, SAP, dan instrumen evaluasi.  

Jadi, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ilza 
Mayuni dan Sabarti Akhadiyah  mengembangkan  perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang berisi keterampilan membaca 
dengan pendekatan terpadu dan penelitian yang akan dilakukan 
mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris yang  tidak 
hanya mencakup keterampilan membaca, tetapi juga mencakup 
keterampilan lainnya dengan pendekatan integratif-komunikatif. 

 
2. Penelitian lainnya berjudul “Writing Instructional Model for Elementary 

Education” yang dilakukan oleh Rohana dalam International Journal of 
English Language Education, Voume 4, Tahun 2016. 

Tujuan penelitian ini ialah mengembangkan model pembelajaran 
menulis teks naratif dalam bahasa Inggris untuk mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD), Universitas Negeri Makasar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 
(R&D). Data kualitatif dalam penelitian ini berkaitan dengan 
pandangan umum responden terhadap model yang dikembangkan dan 
model pembelajaran menulis wacana naratif. 

Hasil ujicoba lapangan menggunakan rancangan satu kelompok 
pretest-post-test menunjukkan bahwa skor rata-rata menulis 
mahasiswa dalam post-test lebih besar dibandingkan dengan skor rata-
rata menulis dalam pre-test. Hasil penilaian terhadap pekerjaan 
mahasiswa dalam pre-test dan post-test menunjukkan bahwa skor rata-
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rata mahasiswa dalam posttest pada kelompok eksperimen lebih besar 
dibandingkan dengan skor rata-rata mahasiswa dalam pre-test pada 
kelompok kontrol. Materi menulis yang diberikan dapat meningkatkan 
kemampuan mahasiswa dalam menulis teks naratif. Para ahli setuju 
dengan rancangan teoritis yang digunakan untuk mengembangkan 
model pembelajaran menulis teks naratif.  

Persamaan 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) dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan produk pendidian untuk 
pembelajaran bahasa Inggris, (3) sama-sama memilih perguruan tinggi 
sebagai lokasi penelitian. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
difokuskan pada pengembangan model pembelajaran, sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada pengembangan 
perangkat pembelajaran, (2) penelitian di atas mengembangkan model 
pembelajaran bahasa Inggris yang berisi keterampilan menulis, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang berisi keempat keterampilan 
berbahasa sekaligus dengan pengetahuan kebahasaan dan (2) penelitian 
di atas tidak menerapkan pendekatan pembelajaran tertentu dalam 
mengembangkan produk, sedangkan dalam penelitian yang akan 
dilakukan,  produk dikembangkan dengan menerapkan pendekatan 
integratif- komunikatif.  

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) permasalahan yang 
dikemukakan sebagai alasan dilakukannya penelitian ini cukupjelasdan 
tepat serta mencerminkan kondisi pembelajar yang sesungguhnya, (2) 
model pembelajaran yang dirancang dapat mendorong dan membantu 
mengembangkan keterampilan menulis mahasiswa. Sementara itu, 
kelemahan penelitian di atas adalah (1) tujuan penelitian tidak 
dikemukakan secara rinci sehingga masalah penelitian yang mau 
dijawab tidak begitu jelas, (2) prosedur atau tahapan-tahapan yang 
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digunakan untuk mengembangkan model tidak diuraikan sehingga 
metode pengembangannya tidak jelas dan (3) proses validasi terhadap 
model yang dikembangkan tidak begitu jelas, terutama dari sisi kriteria 
yang digunakan untuk menilai kevalidan model yang dikembangkan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 
dilakukan oleh Rohana  mengembangkan  model pembelajaran yang 
berisi keterampilan menulis  tanpa menerapkan pendekatan tertentu 
dan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang  tidak hanya mencakup keterampilan 
menulis, tetapi juga mencakup keterampilan lainnya dengan 
pendekatan integratif-komunikatif. 

 
3. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatemeh 

Miri yang berjudul “Developing Daring English Course Materials For 
Postgraduate Students In Qeshm” dalam International Journal of Review in 
Life Sciences, Volume 5, Tahun 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar bahasa 
Inggris daring terintegrasi untuk mahasiswa pascasarjana di Qeshm, 
Iran. Bahan ajar dikembangkan menggunakan desain “Backward” oleh 
Wiggins and Mctighe129  dan langkah-langkah menemukan kompetensi 
bahasa Inggris yang dibutuhkan dalam dunia kerja oleh Sujana130. 
Bahan ajar dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan 
prospek pekerjaan pada organisasi internasional. Pendekatan berbasis 
kompetensi menjadi dasar dalam mengembangkan bahan ajar dan 
sebagai kunci dalam pengintegrasian. Bahan ajar daring yang 
dikembangkan difokuskan pada kompetensi berkomunikasi dalam 
bahasa Inggris. Untuk mengembangkan bahan ajar daring, dilakukan 
analisis kebutuhan menggunakan teknik yang sudah dimodifikasi dan 
angket. Bahan ajar yang telah dikembangkan divalidasi dan dievalusi 

                                                             
129 G. Wiggins and J. McTighe, “An Introduction to Understanding by Design,” 
2006). Learning Reconsidered 2 (2002). 
130 Nana Sujana, “Penilaian Hasil Proses Hasil Mengajar,” Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya (2005). 
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oleh delapan orang ahli; tiga ahli memvalidasi dan mengevaluasi 
rencana pembelajaran dan bahan ajar dan lima ahli memvalidasi dan 
mengevaluasi implementasi bahan ajar. Bahan ajar diimplementasikan 
pada 140 orang mahasiswa selama satu semester dan selanjutnya bahan 
ajar dievaluasi menggunakan tujuh kriteria.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mahasiswa 
membutuhkan bahan ajar bahasa Inggris daring untuk memperbaiki 
kemampuan bahasa Inggris mereka, (2) kompetensi bahasa Inggris 
yang dibutuhkan adalah empat kebutuhan berkaitan dengan 
wawancara kerja dan delapan kebutuhan berkaitan dengan memasuki 
dunia keja dan (3) penggunaan pendekatan berbasis kompetensi dalam 
pengembangan bahan ajar daring dapat memperbaiki kompetensi 
bahasa Inggris mahasiswa, dan (4)  bahan ajar daring yang 
dikembangkan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi lebih 
bermanfaat dibandingkan dengan bahan ajar berbasis teks yang 
digunakan dalam pembelajaran tradisional. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 
dilakukan saat ini adalah (1) sama-sama bertujuan untuk merancang 
atau mengembangkan produk pembelajaran, (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris yaitu bahan ajar, (3) sama-sama memilih perguruan tinggi 
sebagai tempat penelitian. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris untuk 
mahasiswa pascasarjana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris untuk 
mahasiswa S1, (2) penelitian di atas mengembangkan perangkat 
pembelajaran berupa bahan ajar daring menggunakan pendekatan 
kompetensi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
mengembangkan perangkat pembelajaran cetak berupa silabus, 
Satauan Acara Perkuliahan (SAP), bahan ajar, dan instrumen penilaian 
menggunakan pendekatan integratif-komunikatif, dan  (3) penelitian di 
atas menggunakan gabungan dari dua model dalam mengembangkan 
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bahan ajar yakni model “Backward” dan langkah-langkah menemukan 
kompetensi bahasa Inggris yang dibutuhkan dalam dunia kerja, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan memilih satu model dalam 
mengembangkan perangkat pembelajaran, yakni model ADDIE. 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) permasalahan yang 
diangkat sebagai dasar melakukan penelitian ini cukup kekinian, (2) 
bentuk bahan ajar  yang dikembangkan boleh dikatakan cukup 
mutakhir karena berusaha memanfaatkan teknologi modern  (3) 
prosedur pengembangan bahan ajar yang digunakan cukup sederhana 
dan sistematis, (4) bahan ajar yang dihasilkan mendorong pembelajar 
mengembangkan kompetensinya secara mandiri, dan (5) bahan ajar 
yang dikembangkan dapat membantu pembelajar menyesuaikan 
kompetensi yang dibutuhkan dengan tuntutan dunia kerja. Sementara 
itu, kelemahan penelitian di atas terletak pada (1) tujuan penelitian yang 
tidak dinyatakan secara spesifik sehingga masalah yang dikaji tidak 
dapat dipahami secara utuh, (2) pendekatan yang digunakan sebagai 
dasar dalam mengembangkan bahan ajar tidak dikemukakan secara 
jelas sehingga agak membingungkan, dan (3) spesifikasi atau konten 
bahan ajar yang dikembangkan kurang begitu jelas. 

Singkatnya, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan 
oleh Fatemeh Miri merancang atau mengembangkan bahan ajar bahasa 
Inggris daring dengan pendekatan kompetensi dan penelitian yang 
akan dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris yakni silabus, SAP, bahan ajar, dan instrumen penilaian 
menggunakan pendekatan integratif-komunikatif. 

4. Peneltian lainnya adalah penelitian yang berjudul “Developing Reading 
Comprehension Modules to Facilitate Reading Comprehension among 
Malaysian Secondary School ESL Students” dalam International Journal of 
Instruction, Volume 8, Tahun 2015, oleh Muhammad Javed, Lin Siew 
Eng, dan Abdul Rashid Mohamed. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan enam modul 
pengajaran membaca pemahaman untuk membantu meningkatkan 
kemampuan membaca siswa yang berbeda-beda secara efektif. 
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Pengembangan modul mengikuti langkah-langkah model 
pengembangan  “the Pebble in the Pond” oleh Merril (2002) yang meliputi  
enam tahapan, yaitu masalah, progresi, analisis, strtaegi, desain, dan 
produksi. Lima orang ahli isi pembelajaran yang berpengalaman 
diminta untuk memvalidasi modul yang dkembangkan dan delapan 
puluh orang siswa SMA di Penang, Malaysia dipilih dengan teknik 
sampling untuk berpartisipasi dalam penelitian ini guna menentukan 
reliabilitas modul yang dikembangkan. Rumus Kuder and Richardson 
20 (KR-20) digunakan untuk menentukan validitas internal dari modul 
yang dikembangkan. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa (1) skor atau nilai membaca 
pemahaman siswa meningkat secara perlahan, (2) reliabilitas modul 
yang dikembangkan menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi, (3) 
ahli menemukan beberapa masalah dalam modul yang dikembangkan, 
yaitu jenis teks yang dipilih, bentuk pertanyaan yang dipilih dalam 
modul, koreksi terhadap ejaan dan tata bahasa, konsistensi antara 
kalimat dan paragraf, dan panjang pengecoh. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 
dilakukan saat ini adalah (1) sama-sama bertujuan untuk 
mengembangkan produk pembelajaran dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berupa modul atau bahan ajar. Perbedaan penelitian di atas 
dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di 
atas difokuskan pada pengembangan modul, sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan difokuskan pada pengembangan perangkat 
pembelajaran, (2) penelitian di atas mengembangkan modul bahasa 
Inggris yang berisi keterampilan membaca pemahaman, sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang berisi keempat keterampilan 
berbahasa sekaligus dengan pengetahuan kebahasaan, (2) penelitian di 
atas tidak menerapkan pendekatan pembelajaran tertentu dalam 
mengembangkan produk, sedangkan dalam penelitian yang akan 
dilakukan,  produk dikembangkan dengan menerapkan pendekatan 
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integratif-komunikatif, dan  (3) penelitian di atas memilih SMA sebagai 
tempat penelitian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memilih 
perguruan tinggi sebagai tempat penelitian.  

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) modul yang dihasilkan 
tergolong lengkap dari segi jumlahnya sehingga dapat mendukung 
keberlanjutan pembelajaran yang dilaksanakan, dan (2) uji reliabilitas 
modul yang dikembangkan cukup baik dengan kriteri-kriteria yang 
tepat dan terukur. Sementara itu, kelemahan penelitian di atas adalah 
(1) tujuan penelitian tidak diuraikan dengan jelas sehingga tidak 
mencerminkan cakupan masalah yang diteliti, (2) prosedur atau 
tahapan-tahapan yang dilalui untuk mengembangkan modul dari 
model yang diadopsi  tidak diuraikan dengan jelas, (3) penyusunan 
modul tanpa melalui analisis kebutuhan, dan (3) proses validasi modul 
yang dikembangkan kurang tepat dan tidak  cermat.   

Berdasarkan uraian di atas, dapat katakan bahwa penelitian yang 
dilakukan oleh Muhammad Javed, Lin Siew Eng, dan Abdul Rashid 
Mohamed mengembangkan  perangkat pembelajaran berupa modul 
bahasa Inggris tanpa pendekatan tertentu dan penelitian yang akan 
dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
yang  tidak berupa modul, tapi bahan ajar dilengkapi dengan perangkat 
lainnya dengan pendekatan integratif-komunikatif. 
 
5. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri 

Ampa, 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, 
Tahun 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar 
keterampilan berbicara bahasa Inggris berbasis kontekstual yang 
digunakan dalam mata kuliah berbicara. Model berbagai desain 
pembelajaran digunakan untuk mengembangkan bahan ajar ini, di 
antaranya adalah model ADDIE, Kemp, Dick and Carey, dan 
ASSURE. Tahap-tahap pengembangan bahan ajar meliputi (1) 
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menganalisis, (2) mengidentifikasi, (3) mengkontekstualkan, (4) 
mengintegrasikan, (5) mendesain, (6) mengembangkan, (7) 
memvalidasi, (8) mengujicobakan, (9) mengimplementasikan, dan (10) 
mengevaluasi. Validitas bahan ajar yang dikembangkan dinilai dari tiga 
aspek, yakni psikologis, pedagogis, dan metodologis. Penelitian 
menggunakan angket sebagai instrumen penelitian untuk 
mengumpulkan informasi  dari ahli dan hasilnya dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (2) bahan ajar yang 
dikembangkan dengan menggunakan kriteria penilaian dari  aspek 
psikologis, pedagogis, dan metodologis valid (93.28%) dan (2) tahapan-
tahapan desain pembelajaran yang digunakan cocok untuk 
menghasilkan bahan ajar keterampilan berbicara kontekstual. 

Persamaan 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) dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan produk pendidian untuk 
pembelajaran bahasa Inggris. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
mengembangkan perangkat pembelajaran berupa bahan ajar 
keterampilan berbicara menggunakan pendekatan kontekstual, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan instrumen penilaian  
menggunakan pendekatan integratif-komunikatif dan (2) penelitian di 
atas mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris yang berisi 
keterampilan berbicara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris yang berisi 
keempat keterampilan berbahasa sekaligus dengan pengetahuan 
kebahasaan, dan (3) penelitian di atas menggunakan gabungan dari 
berbagai model dalam mengembangkan produk, sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan memilih satu model pengembangan, yakni model 
ADDIE. 



106 106 
 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) aspek-aspek yang 
digunakan sebagai kriteria penilaian validitas produk cukup 
komprehensif dan (2) dapat mengkombinasikan berbagai model 
pengembangan dalam satu kesatuan. Sementara itu, kelemahan 
penelitian di atas terletak pada (1) judul penelitian kurang eksplisit 
khususnya menyangkut  subjek dan tempat dilakukannya penelitian ini, 
(2) masalah yang melatarbelakangi penelitian ini tidak begitu jelas, 
terutama dukungan dari aspek empirisnya, (3) bahan ajar yang 
dikembangkan tidak jelas spesifikasinya dan sasaran penggunanya, (4) 
bahan ajar yang dikembangkan bersifat umum, padahal penggunanya 
memiliki karakteristik, kebutuhan dan masalah belajar yang berbeda, 
dan (5) prosedur pengembangan produk tampak begitu rumit dan 
tumpang tindih karena menggunakan kombinasi dari berbagai model. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 
Andi Tenri Ampa, Muhammad Basri D, dan Andi Arie Andriani 
mengembangkan  perangkat pembelajaran bahasa Inggris yang berisi 
keterampilan berbicara 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 
integratif-komunikatif. 

 
6. Penelitian yang lain yaitu “A Syllabus Design of College Integrated English 

Class in China -On the Integration of Task-based Teaching and Classroom-
based Assessment” yang dilakukan oleh Chui Zheng dalam International 
Journal of Applied Linguistics & English Literature, Volume 2, Tahun 
2013. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang  silabus pengajaran 
bahasa Inggris terpadu berdasarkan standar rancangan silabus oleh  
Nunan, teori pengajaran bahasa berbasis tugas oleh Ellis, dan teori  
penilaian berbasis kelas oleh Gottlieb,  Brown,  dan Abeywickrama. 
Pengajaran berbasis tugas dan penilaian berbasis kelas menekankan 
pada pengajaran berpusat pada mahasiswa, tugas yang melibatkan 
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mahasiswa, dan keseluruhan penilaian kinerja mahasiswa. Jadi, silabus 
ini mengkombinasikan teori-teori tersebut yang dilengkapi dengan 
rancangan tugas seperti diskusi, perkuliahan, wawancara sosial dan 
laporannya, refleksi tertulis buku teks, artikel dan lain sebagainya, dan 
mencoba menilai kinerja mahasiswa melalui tes formatif dan sumatif 
seperti penilaian diri dan sejawat menggunakan rubrik penilaian dari 
tugas-tugas ini, fortofolio, dan ujian akhir. Akhirnya, implementasi 
akan dilakukan untuk menilai keefektifan dan efisiensi dari silabus yang 
dirancang.  

Hasil Penelitian ini adalah (1) aktivitas atau tugas yang dirancang 
bervariasi sehingga mahasiswa dapat belajar banyak hal, tidak hanya 
keterampilan berbahasa tetapi juga pengetahuan khusus dalam 
berbagai bidang, (2) metode penilaian bervariasi dan efektif karena 
mengkombinasikan berbagai macam jenis penilaian sehingga sistem 
penilaian menjadi sangat valid dan konsisten, (3) kegiatan pembelajaran 
berjalan maksimal selama kegiatan diskusi, kuliah interaktif, 
demonstrasi, dan kerja kelompok, dan (4) kegiatan pembelajaran dapat 
mendorong kehadiran dan partisipasi mahasiswa. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 
dilakukan saat ini adalah (1) sama-sama bertujuan untuk merancang 
atau mengembangkan produk pembelajaran, (2) sama-sama merancang 
atau  mengembangkan dan menghasilkan produk atau rancangan 
pembelajaran bahasa Inggris, dan (3) sama-sama memilih perguruan 
tinggi sebagai temapt penelitian. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
merancang atau mengembangkan silabus pengajaran bahasa Inggris, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan 
instrumen penilaian dan (2) penelitian di atas mengembangkan silabus 
terpadu berbasis tugas dan penilain berbasis kelas, penelitian yang akan 
dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan 
pendekatan integratif-komunikatif.  



108 108 
 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) silabus yang dirancang 
dapat mendorong  keaktifan dan partisipasi mahasiswa di dalam kelas, 
dan (2) silabus yang dirancang dengan berbagai aktivitas, tugas,  dan 
bentuk penilain yang ada di dalamnya  dapat memaksimalkan peran 
mahasiswa sebagai pusat pembelajaran di kelas. Sementara itu, 
kelemahan penelitian di atas adalah (1) tujuan penelitian tidak diuraikan 
dengan jelas dan kurang sesuai dengan cakupan masalah yang diteliti, 
(2) penyusunan silabus tidak berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan, 
(3) silabus yang dikembangkan tidak melalui uji validitas, (4) model dan 
prosedur yang digunakan untuk merancang produk tidak dinyatakan 
dengan jelas, (5) produk yang dikembangkan  masih berupa model atau 
rancangan, yakni belum dilengkapi dengan perangkat lainnya, dan (6) 
penelitian ini tidak jelas dari sisi metodologinya. 

Dengan Demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 
dilakukan oleh Chui Zheng mengembangkan  perangkat pembelajaran 
bahasa Inggris berupa silabus berbasis terpadu dan penelitian yang 
akan dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris yang  tidak hanya mencakup silabus, tetapi juga kompoonen 
lainnya dengan pendekatan integratif-komunikatif. 

7. Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anothai 
Dibakanaka dan Kulaporn Hiranburana yang berjudul “Developing an 
e-Learning Competency-Based English Course Module for Chief Flight 
Attendants” dalam International Journal of Scientific and Research 
Publications, Volume 2, Tahun 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kebutuhan belajar 
bahasa Inggris pramugara/pramugari, (2) mengembangkan modul 
kursus bahasa Inggris berbasis kompetensi e-Learning, (3) mengevaluasi 
keefektifan modul yang dikembangkan, dan (4) mengetahui pendapat 
pengguna tentang modul yang dikembangkan. Pengembangan modul 
dilakukan dengan langkah-langkah (1) mengkaji kerangka teori yang 
berkaitan dengan pengembangan pembelajaran; dalam penelitian ini, 
prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar pengembangan modul 
adalah pendekatan ESP (Bahasa Inggris untuk Tujuan Khusus), 
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pendekatan berbasis kompetensi, dan sembilan prinsip pengembangan 
pembelajaran oleh Gagne dan (2) memetakan hasil analisis kebutuhan 
menggunakan langkah-langkah pendekatan berbasis kompetensi oleh 
Sujana131. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mewawancarai 35 
orang informan dan menyebarkan angket kepada 266 
paramugara/pramugari dan mengunjungi sembilan penerbangan yang 
berbeda. Modul yang dikembangkan divalidasi oleh ahli dan 
diujicobakan pada sekelompok pembelajar yang memiliki karakteristik 
yang sama sebagai subjek penelitian. 

Hasil penelitian ini adalah (1) para pramugara/pramugari 
membutuhkan kompetensi berbahasa Inggris setidaknya dalam 
melaksanakan 15 jenis tugas, seperti menjelaskan petunjuk keamanan,  
melakukan percakapan secara fasih dengan penumpang dan staf kabin, 
merespon salam dan keluhan, dan sebagainya, (2) modul yang 
dikembangkan berisi teks yang dilengkapi dengan transkrip 
mendengar, gambar, animasi, dan kegiatan, (3) modul yang 
dikembangkan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 
berbahasa lisan komunikatif dalam melaksanakan tugas yang 
dibutuhkan, dan (4) seluruh pembelajar memiliki pendapat yang positif 
terhadap modul yang dikembangkan. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 
dilakukan saat ini adalah (1) sama-sama bertujuan untuk merancang 
atau mengembangkan produk pembelajaran dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berupa modul atau bahan ajar. Perbedaan penelitian di atas 
dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di 
atas mengembangkan perangkat pembelajaran berupa modul, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan instrumen 
penilaian, (2) penelitian di atas mengembangkan modul pembelajaran 
bahasa Inggris berbasis kompetensi e-Learning, sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
                                                             
131 Ibid. 
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Inggris berpendekatan integratif-komunikatif, dan (3) penelitian di atas 
merancang atau mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris untuk tujuan khusus, yakni untuk dunia penerbangan, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata kuliah umum di perguruan 
tinggi. 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) tujuan penelitian 
dikemukakan secara jelas sehingga tampak permasalahan penelitian 
yang dijawab, (2) prosedur pengembangan yang digunakan memiliki 
landasan teori yang  kuat dan komprehensif sehingga mutu produk 
yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, (3) pendekatan yang 
digunakan dalam modul yang dikembangkan sesuai dengan 
perkembangan yang sedang terjadi saat ini atau  mengandung aspek 
kekinian, dan (4) modul yang dikembangkan dapat mengakomodir 
kebutuhan kompetensi komunikasi yang diperlukan  para 
pramugara/pramugari dalam melaksanakan tugas mereka. Sementara 
itu, kelemahan penelitian di atas terletak pada prinsip-prinsip 
pengembangan modul yang diadopsi, dalam hal ini, prinsip-prinsip 
pengembangan pembelajaran menurut Gagne, sebagai landasan teoritis 
dalam mengembangkan modul tidak dikemukakan secara ekspisit dan 
penerapannya tidak tampak dalam modul yang dikembangkan. 

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan 
oleh Anothai Dibakanaka dan Kulaporn Hiranburana 
mengembangkan perangkat pembelajaran berupa modul pembelajaran 
bahasa Inggris berbasis kompetensi e-Learning, dan penelitian yang akan 
dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan integratif-komunikatif berupa bahan ajar yang 
dilengkapi dengan perangkat lainnya seperti silabus, SAP, dan 
instrumen penilaian. 

8. Penelitian lainnya adalah “The Development of Context-Based English 
Learning Resources for Elementary Schools in Central Java” oleh 
Abdurrachman Faridi dalam International Journal of Excellence in Higher 
Education, Volume 1, Tahun 2010. 
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Peneltian ini bertujuan untuk (1) meneliti lebih jauh model 
pengajaran Bahasa Inggris sebagai muatan lokal di Sekolah Dasar di 
Jawa Tengah, (2) mengevaluasi kebutuhan pengajaran bahasa Inggris, 
(3) mengevaluasi kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar 
Bahasa Inggris, (4) mendesain model materi ajar Bahasa Inggris, dan 
(5) mengevaluasi efektivitas model baru tersebut. Sebanyak dua ratus 
guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar di Jawa Tengah berpartisipasi 
dalam studi ini, yang direkruit melalui teknik sampling acak. Metode 
interaktif digunakan untuk menganalisa data dan mengkontak 
responden guna mengklarifikasi data yang terkumpul. Metode 
eksperimental dan penilaian ahli digunakan untuk menguji model. 
Peneltian ini dilakukan melalui tiga tahap, yakni, eksplorasi, 
pengembangan model, dan menguji model. 

Hasil penelitian ini adalah (1) sebagian besar guru masih 
bergantung pada buku teks sebagai sumber mengajar, (2) dalam 
mengajar,  para guru membutuhkan RPP atau silabus, buku teks yang 
berdimensi sosiokultural, dan aktifitab belajar seperti lagu, permainan, 
cerita rakyat lokal, (3) para guru jarang menggunakan kurikulum untuk 
mengembangkan bahan ajar sendiri karena mereka memilki kualifikasi 
yang rendah, (4) model pengembangan materi ajar berdimensi 
sosiokultural siswa, dan (5) model yang dikembangkan efektif dalam 
pengajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal di Sekolah dasar di 
Jawa Tengah. 

Persamaan 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) dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan produk pendidian untuk 
pembelajaran bahasa Inggris. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
mengembangkan model bahan ajar bahasa Inggris sebagai muatan 
lokal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris sebagai MKU dan (2) 
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penelitian di atas memilih sekolah dasar sebagai tempat penelitian, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan memilih perguruan tinggi 
sebagai tempat penelitian.   

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) masalah yang dikemukakan 
sebagai latar belakang  dalam penelitian ini cukup jelas dan menarik 
untuk dikaji, dan (2) rancangan model bahan ajar yang memasukkan 
aspek-aspek sosiokultural cukup sesuai dengan status pelajaran bahasa 
Inggris di sekolah dasar yang merupakan mata pelajaran muatan lokal.  
Sementara itu, kelemahan penelitian di atas terletak pada (1) judul 
penelitian kurang sesuai dengan isi penelitian, (2) model dan prosedur 
pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan produk tidak 
diuraikan dengan jelas, dan  (3) produk yang dikembangkan  masih 
berupa model bahan ajar, bukan bahan ajar utuh yang lengkap dengan 
isi dan  spesifikasinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian 
yang dilakukan oleh Abdurrachman Faridi mengembangkan  model 
bahan ajar bahasa Inggris yang berdimensi sosiokultural dan penelitian 
yang akan dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berpendekatan integratif-komunikatif. 

9. Peneltian lainnya adalah penelitian yang berjudul “Development of a 
Competency-Based English Oral Communication Course for Undergraduate 
Public Relations Students oleh Fasawang Pattanapichet dalam 
International Journal of ESP  World, Volume 8, Tahun 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar bahasa 
Inggris  komunikasi lisan untuk mahasiswa S1 Jurusan Hubungan 
Masyarakat. Bahan ajar dikembangkan menggunakan desain 
“Backward” oleh Wiggins and Mctighe132 dan langkah-langkah 
menemukan kompetensi bahasa Inggris yang dibutuhkan dalam dunia 
kerja oleh Sujana133. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan hasil 
analisis kebutuhan dan prospek pekerjaan pada organisasi 

                                                             
132 Wiggins and McTighe, “An Introduction to Understanding by Design.” 
133 Sujana, “Penilaian Hasil Proses Hasil Mengajar.” 
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internasional. Pendekatan berbasis kompetensi menjadi dasar dalam 
mengembangkan bahan ajar dan sebagai kunci dalam pengintegrasian. 
Untuk mengembangkan pembelajaran, dilakukan analisis kebutuhan 
menggunakan teknik “DACUM” (proses analisis kebutuhan pekerjaan 
yang digunakan dalam manajemen sumberdaya manusia) yang sudah 
dimodifikasi dan angket survey. Bahan ajar yang telah dikembangkan 
divalidasi dan dievalusi oleh delapan orang ahli; tiga ahli memvalidasi 
dan mengevaluasi rencana pembelajaran dan bahan ajar dan lima ahli 
memvalidasi dan mengevaluasi tes lisan bahasa Inggris. Bahan ajar 
diimplementasikan pada 35 orang mahasiswa Jurusan Hubungan 
Masyarakat di Universitas Bangkok, Thailand selama satu semester dan 
selanjutnya pembelajaran dievaluasi menggunakan tujuh kriteria.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mahasiswa 
membutuhkan bahan ajar bahasa Inggris yang dapat memperbaiki 
kemampuan bahasa Inggris mereka, (2) kompetensi bahasa Inggris 
yang dibutuhkan adalah empat kebutuhan berkaitan dengan 
wawancara kerja dan delapan kebutuhan berkaitan dengan memasuki 
dunia keja dan (3) bahan ajar dapat memperbaiki kompetensi 
komunikasi bahasa Inggris lisan mahasiswa, dan (4) penelitian ini 
mendukung penggunaan pendekatan berbasis kompetensi dalam 
pembelajaran ESP (Bahasa Inggris untuk Tujuan Khusus) karena 
karakteristiknya berkontribusi terhadap keefektifan pembelajaran. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 
dilakukan saat ini adalah (1) sama-sama bertujuan untuk merancang 
atau mengembangkan produk pembelajaran, (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris yaitu bahan ajar, (3) sama-sama memilih perguruan tinggi 
sebagai tempat penelitian. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris dengan 
penekanan pada komunikasi lisan berbasis kompetensi, sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris untuk komunikasi lisan dan tulisan 
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dengan pendekatan integratif-komunikatif, (2) penelitian di atas 
mengembangkan perangkat pembelajaran berupa bahan ajar, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan instrumen 
penilaian, dan  (3) penelitian di atas menggunakan gabungan dari dua 
model dalam mengembangkan bahan ajar yakni model “Backward” dan 
langkah-langkah menemukan kompetensi bahasa Inggris yang 
dibutuhkan dalam dunia kerja, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan memilih satu model dalam mengembangkan perangkat 
pembelajaran, yakni model ADDIE. 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) permasalahan yang 
dikemukakan dalam melakukan penelitian ini cukup jelas dan tepat, (2) 
prosedur pengembangan bahan ajar yang digunakan cukup sederhana 
dan sistematis,  (5) bahan ajar yang dikembangkan dapat membantu 
pembelajar menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan dengan 
tuntutan dunia kerja. Sementara itu, kelemahan penelitian di atas 
terletak pada (1) tujuan penelitian yang tidak dinyatakan secara jelas 
sehingga tidak diperoleh gambaran untuh tentang permasalahan yang 
dikaji, (2) pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam 
mengembangkan bahan ajar tidak dikemukakan secara eksplisit 
sehingga bahan ajar yang dikembangkan seolah-solah tanpa 
menggunakan pendekatan tertentu, dan (3) bahan ajar yang 
dikembangkan kurang jelas spesifikasi atau kontennya. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 
Fasawang Pattanapichet merancang atau mengembangkan bahan ajar 
bahasa Inggris dengan pendekatan kompetensi yang menekankan pada 
komunikasi lisan dan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris dalam bentuk silabus, SAP, 
bahan ajar, dan instrumen penilaian dengan menekankan baik pada 
komunikasi lisan maupun tulisan dengan pendekatan integratif-
komunikatif. 
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10. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Abdullah Coskun yang berjudul “An ESP Course for Tourism 
Students” dalam International Journal of ESP  World, Volume 8, Tahun 
2009. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pelajaran 
bahasa Inggris berdasarkan level dan kebutuhan siswa kelas dua SMK 
Jurusan Pariwisata di Turki. Angket dan wawancara digunakan sebagai 
instrumen penilitian untuk mengumpulkan data tentang level bahasa 
Inggris dan kebutuhan siswa. 

Hasil peneltian ini adalah (1) level rata-rata kemampuan bahasa 
Inggris siswa di dalam kelas masuk dalam kategori A2 menurut standar 
penilaian yang berlaku di Eropa, (2) keterampilan bahasa Inggris yang 
paling dibutuhkan oleh siswa dalam dunia kerja adalah keterampilan 
menyimak dan berbicara,  (3) sebagaian besar siswa menginginkan 
bekerja sebagai pelayan atau juru masak dan restoran adalah tempat 
yang paling memungkinkan bagi mereka menggunakan bahasa Inggris, 
(4) berkaitan dengan karir siswa ke depan, sub-tema “makanan” dipilih 
sebagai konten budaya dari bahan ajar tersebut, (5) tugas berpasangan 
di dalam kelas merupakan aktivitas yang dianggap paling berguna oleh 
siswa, dan (6) pelajaran bahasa Inggris berduarasi lima belas minggu  di 
mana setiap unit pelajaran memuat beberapa subtema tentang budaya 
dan satu subtema tentang makanan. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 
dilakukan saat ini adalah (1) sama-sama bertujuan untuk merancang 
atau mengembangkan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris  dan (2) 
sama-sama merancang atau mengembangkan dan menghasilkan 
produk atau rancangan pembelajaran bahasa Inggris. Perbedaan 
penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah 
(1) penelitian di atas merancang atau mengembangkan pelajaran bahasa 
Inggris dengan tujuan khusus, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
sebagai mata kuliah umum dan (2) penelitian di atas memilih sekolah 
kejuruan sebagai tempat penelitian, sedangkan penelitian yang akan 
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dilakukan memilih perguruan tinggi sebagai tempat penelitian, (3) 
penelitian di atas tidak menggunakan model tertentu  untuk 
mengembangkan atau merancang pembelajaran, sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan memilih dan menentukan model tertentu sebagai 
model pengembangan. 

Kekuatan penelitian di atas adalah rancangan pelajaran yang 
dihasilkan terstruktur dengan baik dan tepat  dari sisi kompetensi yang 
diajarkan dan kebutuhan siswa kejuruan yang memang disiapkan untuk 
bekerja. Sementara itu, kelemahan penelitian di atas terletak pada (1) 
tujuan penelitian tidak dinyatakan secara lengkap sehingga ada 
ketidaksesuaian antara masalah dengan tujuan penelitian yang 
hendakdicapai, (2) metode penelitian tidak begitu jelas sehingga tidak 
tergambar cara, teknik, rancangan,  dan prosedur penelitian , (3) model 
yang digunakan untuk mengembangkan atau merancang pembelajaran 
tidak tampak sehingga lemah dalam hal dukungan teoritisnya. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian yang 
dilakukan oleh Abdullah Coskun merancang atau mengembangkan 
pelajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus dan kebutuhan praktis 
dan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris, yakni bahasa Inggris umum untuk 
mendukung kegiatan akedmis. 

11. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Solikhah (2014) yang 
berjudul “Buku Teks Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik atau 
EAP Berbasis Kompetensi Untuk Mahasiswa Jurusan Nonbahasa 
Inggris (Penelitian dan Pengembangan di Perguruan Tinggi Negeri 
di Jawa Tengah dan DIY).”  

Tujuan umum penelitian ini ialah mengembangkan buku teks 
bahasa Inggris akademik berbasis kompetensi untuk mahasiswa 
jurusan non-bahasa Inggris di PTN di Jawa Tengah dan DIY. Tujuan 
khusus penelitian ialah untuk  (1) mendeskripsikan kualitas buku teks 
bahasa Inggris untuk mahasiswa jurusan nonbahasa Inggris di PTN di 
Jawa Tengah dan DIY, (2) merumuskan tingkat kebutuhan buku teks 
EAP berbasis kompetensi untuk mahasiswa jurusan nonbahasa Inggris 
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di PTN di Jawa Tengah dan DIY, (3) menjelaskan proses 
pengembangan buku teks EAP Berbasis Kompetensi untuk mahasiswa 
jurusan nonbahasa Inggris di PTN di Jawa Tengah dan DIY, dan (4) 
menemukan keefektifan buku teks EAP Berbasis Kompetensi untuk 
mahasiswa jurusan nonbahasa Inggris di PTN di Jawa Tengah dan 
DIY. Penelitian ini menggunakan rancangan peneitian dan 
pengembangan (R&D) model Borg & Gall (1993; 2003), dalam empat 
tahap: eksplorasi, pengembangan produk, pengujian keefektifan 
produk, dan diseminasi.  

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu (1) prototipe 
buku, analisis kebutuhan dan silabus EAP berbasis kompetensi, (2) 
buku teks EAP berbasis kompetensi melalui uji lapangan, (3) buku teks 
EAP berbasis kompetensi efektif untuk meningkatkan kompetensi 
bahasa Inggris mahasiswa jurusan non-bahasa Inggris di PTN Jawa 
Tengah, dan (4) masukan agar peneliti menggunakan “Delta Cambrigde 
Syllabus” dan silabus versi BSNP. 

Persamaan 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) dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan buku teks atau bahan ajar dan 
silabus untuk pembelajaran bahasa Inggris, dan sama-sama 
mengembangkan buku teks atau bahan ajar untuk mahasiswa Jurusan 
non-Bahasa Inggris. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian 
yang akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas difokuskan 
pada pengembangan buku teks bahasa Inggris untuk tujuan akademis, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada 
pengembangan perangkat pembelajaran bahasa Inggris umum dan (2) 
penelitian di atas mengembangkan buku teks berbasis kompetensi, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran menggunakan pendekatan integratif-komunikatif.  

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) prosedur pengembangan 
yang cermat dan sistematis sehingga terlihat jelas persoalan yang 
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muncul dan solusi untuk mengatasinya dan (2) perangkat pembelajaran 
yang dihasilkan cukup memadai untuk memberikan arah yang lebih 
spesifik mengenai tujuan dan kompetensi yang diharapkan guna 
mendukung kegiatan akademik mahasiswa. Sementara itu, kelemahan 
penelitian di atas terletak pada (1) alur pikir dasar yang 
melatarbelakangi penelitian ini yang tidak mempertimbangkan 
perbedaan visi dan misi setiap lembaga atau perguruan tinggi dan (2) 
kegiatan diseminasi sebagai upaya lanjutan untuk memperoleh 
informasi tentang kepraktisan atau keefektifan perangkat yang 
dikembangkan tidak maksimal karena hanya berupa publikasi pada 
jurnal. 

Jadi, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 
Solikhah  mengembangkan  perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berupa buku teks dan silabus dengan pendekatan berbasis kompetensi 
dan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan 
instrumen penilaian dengan pendekatan integratif-komunikatif. 

 
12. Penelitian lainnya berupa disertasi yang dilakukan oleh Yuliana 

pada 2012 dengan judul “Pengembangan Model Pembelajaran 
Bahasa Inggris Berbasis Tugas Terpadu (PBTT) pada SMK 
Rumpun Teknik.”  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi langkah-

langkah pembelajaran bahasa Inggris SMK rumpun teknik  dan 
pengembangan model PBTT  bahasa Inggris di SMK rumpun teknik 
untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris  dan mengetahui 
keefektifan model PBTT pada pembelajaran BI di SMK  rumpun 
teknik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
dan pengembangan (R&D) dengan empat tahapan pengembangan, 
yaitu (1) insvestigasi awal, (2) perancangan, (3)  validasi, uji coba, dan 
revisi, dan (4) produk jadi. Untuk mengukur tingkat kepahaman antar 
penilai terhadap hasil penilaian para ahli dianalisis dengan “Coeffisient 
Cohen’s Kappa dan percentage of agreements.” Sedangkan untuk mengukur 
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tingkat kompetensi keterampilan siswa, digunakan desain eksperimen 
semu.   

Hasil penelitian ini adalah (1) model PBTT dapat secara 
signifikan berkontribusi positif pada pengembangan kompetensi 
Bahasa Inggris siswa SMK rumpun teknik yang terfokus pada 
ketrampilan Lisan dan Tulisan, (2) perangkat model yang dihasilkan 
yakni buku model PBTT dan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, 
bahan ajar, perangkat evaluasi) secara kontekstual-efektif mampu 
menunjukkan hasil yang komprehensif-optimal. (3) model PBTT 
memenuhi kriteria valid/sesuai, praktis, dan efektif, (4) respon siswa 
dan guru sangat positif terhadap penerapan model PBTT  dan secara 
obyektif mengungkapkan bahwa model ini efektif dan berfungsi baik 
untuk pengembangan ketrampilan bahasa Inggris lisan dan tulisan, (4) 
kelompok “model” secara signifikan lebih berhasil daripada kelompok 
“konvensional” dalam penguasaan kompetensi bahasa Inggris lisan 
dan tulisan, dan (5) dengan PBTT siswa bisa mengembangkan potensi 
diri secara terpadu dan menyeluruh. 

Persamaan 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), dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berupa silabus, SAP/RPP, bahan ajar, dan perangkat 
evaluasi/instrumen penilaian. Perbedaan penelitian di atas yang dengan 
penelitian akan dilakukan saat ini adalah (1) penelitian di atas 
difokuskan pada pengembangan model dan perangkat pembelajaran, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya difokuskan pada 
pengembangan perangkat pembelajaran dan (2) penelitian di atas 
mengembangkan model dan perangkat pembelajaran berbasis Tugas 
Terpadu (PBTT), sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan 
integratif-komunikatif, dan (3) penelitian di atas mengembangkan 
model dan perangkat pembelajaran untuk siswa SMK, sedangkan 
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penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran untuk mahasiswa. 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) produk pembelajaran yang 
dikembangkan atau dihasilkan cukup lengkap, yakni model 
pembelajaran beserta perangkat pembelajarannnya dan (2) dengan 
pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan model dan 
perangkat pembelajaran dalam penelitian ini, siswa dapat belajar dua 
hal sekaligus, yakni bahasa Inggris dan bidang ilmu mereka.  Sementara 
itu, kelemahan penelitian di atas terletak pada (1) ketidaksesuaian 
antara rumusan masalah dengan hasil penelitian dimana masalah 
tentang langkah-langkah model pembelajaran yang diteliti tidak 
terjawab, (2)  meskipun bentuk produk yang dihasilkan jelas,  namun 
belum menjawab esensi masalah yang diteliti, dan (3) prosedur 
pengembangan tidak sistematis yang tercermin dari hasil penelitian 
yang disajikan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian 
yang dilakukan oleh Yuliana mengembangkan  model dan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berupa buku model, silabus, RPP, bahan 
ajar dan perangkat evaluasi dengan pendekatan pembelajaran terpadu 
dan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan 
instrumen penilaian dengan pendekatan integratif-komunikatif tanpa 
disertai pengembangan model. 

 
13. Penelitian yang lain adalah disertasi yang berjudul “Pengembangan 

Buku Teks Bahasa Inggris Integratif untuk Sekolah Menengah 
Kejuruan: Penelitian Pengembangan Pendidikan di Sekolah 
Menengah Kejuruan Jurusan Usaha Jasa Pariwisata di 
Yogyakarta,” oleh Imam Gozhali134.  

                                                             
134 Imam Ghozali, “Pengembangan Buku Teks Bahasa Inggris Integratif Untuk 
Sekolah Menengah Kejuruan: Penelitian Pengembangan Pendidikan Di Sekolah 
Menengah Kejuruan Usaha Jasa Pariwisata Di Yogyakarta” (Thesis. Universitas 
Sebelas Maret Semarang, 2011). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan buku teks 
yang mengakomodasi tuntutan kurikuler dan dunia kerja siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Usaha Jasa Pariwisata di 
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dan 
pengembangan (R&D) model Borg dan Gall135 yang meliputi tiga 
tahap, yaitu penelitian eksplorasi, penelitian pengembangan dan 
penelitian eksperimen. Data penelitian eksplorasi dianalisis dengan 
analisis data model “Miles dan Huberman” yang dikombinasikan dengan 
model analisis isi oleh Mayring (2000).  

Hasil penelitian ini adalah (1) para guru menggunakan beberapa 
bahan ajar cetak yang beragam baik dari segi kualitas maupun 
penyusunnya. Pemilihan buku tersebut didasarkan atas cakupan 
kompetensi sasaran. Sebagian guru menggunakan buku teks apa 
adanya dan mengikuti alur sajian yang ada. Sebagian lain hanya memilih 
bagian-bagian yang dinilai sesuai dengan kompetensi yang 
dikembangkan, (2) buku teks bahasa Inggris yang baik perlu mencakup 
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang 
dalam KTSP serta cakupan tes TOEIC dan beragam tema dan aktivitas 
sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, dan (3) siswa yang belajar 
dengan menggunakan buku teks integratif yang dikembangkan melalui 
rancangan R&D ini menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kelas 
lain yang menggunakan LKS yang biasa digunakan guru.  

Persamaan 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) dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan buku teks atau bahan ajar untuk 
pembelajaran bahasa Inggris. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) sementara penelitian 
di atas mengembangkan buku teks menggunakan pendekatan 
integratif, penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran menggunakan pendekatan integratif-komunikatif dan (2) 
                                                             
135 Gall, Borg, and Gall, “P.(1996).” 
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penelitian di atas mengembangkan buku teks untuk siswa SMK, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran untuk mahasiswa. 

Kekuatan penelitian di atas adalah (1) uraian dan analisis masalah 
yang menjadi dasar melakukan peneltian ini cukup relevan dan 
berorientasi ke depan  dan (2) perangkat pembelajaran yang dihasilkan 
dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan siswa SMK yang memang 
berorientasi pada dunia kerja. Sementara itu, kelemahan penelitian di 
atas terletak pada (1) rumusan masalah penelitian tidak diuraikan secara 
komprensif sehingga tujuan peneltian menjadi kurang jelas, (2) adaptasi 
model pengembangan kurang tepat karena model menjadi sangat 
sederhana dan tidak sistematis, (3) prosedur pengembangan memuat 
langkah-langkah yang cenderung menghilangkan prinsip dasar 
penelitian pengemabangan itu sendiri, (4) hasil pengembangan hanya 
berupa buku teks yang mestinya juga dilengkapi dengan perangkat 
lainnya, seperti RPP dan alat evaluasi. 

Singkatnya, dapat dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan 
oleh Imam Ghazali mengembangkan  perangkat pembelajaran berupa 
buku teks bahasa Inggris dengan pendekatan integratif dan penelitian 
yang akan dilakukan mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berupa silabus, SAP, bahan ajar, dan instrumen penilaian 
dengan pendekatan integratif-komunikatif. 

 
14. Penelitian berikutnya adalah penelitian disertasi yang dilakukan 

oleh Ina Yusuf Kusumah (2008) yang berjudul “Model 
Pembelajaran Komunikatif di Sekolah Menengah Atas: Studi 
Pengembangan di SMA Negeri di Kota Bandung.”  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model 
pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Inggris (PK-PBI) 
di SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan 
pengembangan (R&D). Tahap penelitian meliputi studi pendahuluan, 
pengembangan, validasi, dan ujicoba model. Validasi model 
dilaksanakan melalui eksperimen pada enam SMA Negeri di Kota 
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Bandung yang mewakili SMA kategori "Baik", "Sedang", dan 
"Kurang". Model PK-PBI menempatkan kompetensi komunikatif 
sebagai tujuan pembelajaran. Melalui model PK-PBI, kompetensi 
tindak bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis diintegrasikan dalam suatu tema yang disajikan dalam bacaan 
atau dialog sebagai perekatnya. Interaksi komunikasi untuk 
mengungkap makna yang terkandung dalam tema dijadikan media 
peningkatan kompetensi komunikasi secara utuh. Kegiatan 
pembelajaran yang menggunakan model PK-PBI menuntut kreativitas 
guru untuk: (1) mengintegrasikan kompetensi tindak bahasa dan 
indikator berdasarkan tema serta menyajikannya dalam bentuk LKS, 
(2) memanfaatkan tema untuk membangkitkan minat siswa mengikuti 
pembelajaran, dan (3) melakukan interaksi komunikasi pada setiap 
tahapan proses pembelajaran.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model PK-PBI 
berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi tindak bahasa pada 
sekolah kategori "Baik", "Sedang", serta "Kurang,”dan  (2) model PK-
PBI yang dikembangkan lebih efektif dibandingkan pembelajaran 
konvensional yang selama ini dilaksanakan dalam meningkatkan 
kompetensi komunikatif siswa SMA. 

Persamaan 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) dan (2) sama-sama 
mengembangkan dan menghasilkan produk pendidian untuk 
pembelajaran bahasa Inggris. Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah (1) sementara penelitian 
di atas mengembangkan model menggunakan pendekatan komuniatif, 
penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran menggunakan pendekatan integratif-komunikatif dan (2) 
penelitian di atas mengembangkan model pembelajaran untuk siswa 
SMK, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengembangkan 
perangkat pembelajaran untuk mahasiswa. 
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Kekuatan penelitian di atas adalah (1) masalah utama yang 
dimunculkan sebagai alasan melakukan peneltian ini masih kontekstual 
sehingga memang perlu dipecahkan seperti apa yang dilakukan dalam 
penelitian ini dan (2) model yang dihasilkan bisa menjadi alternatif 
untuk mendorong kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif dan 
interaktif. Sementara itu, kelemahan penelitian di atas terletak pada (1) 
tujuan penelitian tidak dinyatakan secara spesifik sehingga tidak dapat 
memberikan gambaran utuh mengenai masalah yang diteliti, (2) 
prosedur validasi model  yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak 
tepat, karena menggunakan eksperimen, bukan dilakukan dengan 
melibatkan ahli, (3) penelitian ini lebih tampak sebagai sebuah kegiatan 
penelitian eksperimen daripada penelitian pengembangan. 

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang 
dilakukan oleh Ina Yusuf Kusumah mengembangkan  model 
pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan komunikatif dan 
penelitian yang akan dilakukan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan integratif-
komunikatif. 
B. Kerangka Berpikir 

Peningkatan kualitas pembelajaran salah satunya dapat dilakukan 
dengan memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk merancang 
atau mengembangkan perangkat pembelajaran berupa silabus, satauan 
acara perkuliahan (SAP), bahan ajar, dan instrumen penilaian. 
Keterbatasan atau kelemahan yang ditemukan pada perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris yang ada di UIN Mataram, yakni belum 
memenuhi kebutuhan mahasiswa, belum dapat meningkatkan hasil 
belajar mahasiswa, dan belum dapat mendorong motivasi dan minat 
mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris integratif-komunikatif yang diyakini dapat memecahkan 
persoalan tersebut. Agar mendapatkan gambaran dan pemahaman 
yang komprehensif terhadap persolan yang dikaji, dilakukan studi 
terhadap berbagai literatur seperti buku, artikel, laporan penelitian, 
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makalah, dan sumber-sumber lainnya. Studi ini menghasilkan sejumlah 
konsep, teori, model, dan rumusan sebagai dukungan teoritis atau 
kerangka berfikir dalam rangka pemecahan masalah. Pemecahan 
masalah diawali dengan melakukan perencanaan atau merancang 
perangkat pembelajaran berpendekatan integratif-komunikatif yang 
akan dikembangkan menggunakan model yang telah ditentukan dan 
bahan-bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya.  Dalam hal ini, studi 
pendahuluan dalam bentuk analisis kebutuhan dilakukan terlebih 
dahulu untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan mahasiswa 
dan hasilnya akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat rancangan 
perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang telah selesai 
dirancang atau dikembangkan, selanjutnya divalidasi oleh ahli untuk 
menilai atau mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya (validitasnya). 
Berdasarkan hasil penilaian, komentar, saran, dan masukan  ahli 
kemudian perangkat pembelajaran direvisi. Setelah selesai direvisi, 
perangkat pembelajaran diujicobakan di lapangan untuk mengetahui 
kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya dalam pembelajaran dengan 
melibatkan mahasiswa dan dosen. Revisi dilakukan kembali 
berdasarkan hasil uji coba untuk menghasilkan produk akhir. Jika 
digambarkan dalam bentuk bagan, kerangka berfikir penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4 Kerangka Berfikir Penelitian 
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Melakukan studi terhadap berbagai literatur seperti buku, artikel, laporan penelitian, 
makalah, dan sumber-sumber lainnya. 
 

Merencanakan atau merancang perangkat pembelajaran berpendekatan 
integratif-komunikatif menggunakan model dan bahan yang telah 
dipersiapkan sebelumnya 
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BAB VII PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
 

1. Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bahasa 
Inggris Berpendekatan Integratif-Komunikatif untuk 
Mahasiswa UIN Mataram 

Hasil pengembangan yang diuraikan pada bagian ini meliputi 
hasil analisis kebutuhan belajar bahasa Inggris mahasiswa UIN 
Mataram sebagai dasar dalam mendesain dan mengembangkan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris integratif-komunikatif dan 
hasil pengembangan awal atau draf perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris integratif-komunikatif yang terdiri dari silabus, Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP), materi ajar, dan instrumen penilaian. 
a. Hasil Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah pertama yang dilakukan 
dalam penelitian ini guna mengumpulkan informasi tentang 
kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh pembelajar dalam 
belajar bahasa Inggris sebagai Mata Kuliah Umum (MKU). Data 
dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 300 (tiga ratus) 
orang mahasiswa UIN Mataram dan wawancara terstruktur dengan 5 
(lima) orang dosen bahasa Inggris yang ada di UIN Mataram.  

Secara khusus, data yang dikumpulkan dalam proses ini meliputi 
latar belakang lulusan mahasiswa, periode waktu/lama mahasiswa 
belajar bahasa Inggris, alasan mahasiswa belajar bahasa Inggris, 
perkembangan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa, aspek 
keterampilan berbahasa Inggris yang ingin lebih dikuasai dan yang sulit 
dikuasai mahasiswa, pernah tidaknya keempat keterampilan berbahasa 
Inggris diajarkan, perlunya keempat keterampilan berbahasa Inggris 
diberikan, peran dosen yang lebih disukai mahasiswa dalam kegiatan 
pembelajaran, gaya belajar yang disukai mahasiswa, kemampuan 
mahasiswa pada keempat keterampilan berbahasa Inggris, 
subketerampilan berbahasa Inggris yang ingin dimiliki mahasiswa, 
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kegiatan belajar yang lebih disukai mahasiswa, dan bentuk evaluasi atau 
tes yang diinginkan oleh mahasiswa.  

Data dari angket yang disrtribusikan kepada mahasiswa UIN 
Mataram menghasilkan sejumlah temuan penting yang dapat 
memberikan arah  dalam mendesain dan mengembangkan perangkat 
pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram. Hal tersebut tercermin 
dalam jawaban-jawaban yang diberikan oleh para mahasiswa sebagai 
responden dalam penelitian ini. Selengkapnya mengenai hasil temuan 
yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan berdasarkan data yang 
terkumpul dari angket adalah sebagai berikut.   

 
1) Latar Belakang Lulusan 

 
Lulusan Jumlah Presentase 

MA 219 73% 
SMA 63 21% 
SMK 18 6% 

Tabel  4  Jawaban Responden Terhadap Latar Belakang Lulusan 

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar 
mahasiswa UIN Mataram berasal dari lulusan Madrasah Aliyah (MA) 
dengan presentase sebanyak 73%, sedangkan sisanya adalah lulusan 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) dengan presentase masing-masing 21% dan 6%. Lulusan MA, 
SMA, dan SMK yang belajar di perguruan tinggi (input) merupakan 
faktor krusial dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang 
berkualitas yang bermuara pada peningkatan mutu sumber daya 
manusia. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar 
dan capaian pembelajaran lulusan atau calon mahasiswa pada saat 
menempuh pendidikan sebelumnya. Temuan di atas dapat menegaskan 
bahwa beragamnya kemampuan dan penguasaan bahasa Inggris 
mahasiswa UIN Mataram dipengaruhi oleh latar belakang lulusan 
mahasiswa (input). Memang, tidak sedikit mahasiswa yang belajar di 
UIN Mataram, terutama lulusan Madrasah Aliyah, berasal dari sekolah-
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sekolah pelosok dengan fasilitas belajar yang belum mendukung dan 
lingkungan serta situasi yang jauh berbeda dengan sekolah-sekolah 
negeri yang ada di perkotaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa situasi inilah 
yang menjadi salah satu faktor kendala dalam pembelajaran bahasa 
Inggris di IAIM Mataram. 

 
2) Lama Belajar Bahasa Inggris 

 
Periode Waktu Jumlah Presentase 

1-2 Tahun 9 3% 
3-4 Tahun 27 9% 
4-5 Tahun 36 12% 

Lebih dari 5 Tahun 228 76% 
 

Tabel  5 Jawaban responden terhadap lama belajar bahasa Inggris 

Seperti yang terlihat pada tabel 5, data terkait periode 
waktu/lama mahasiswa belajar bahasa Inggris menunjukkan berbagai 
jawaban atau respon dari mahasiswa. Sekitar 3% mahasiswa telah 
belajar bahasa Inggris selama 1 sampai 2 tahun, sementara itu 9% 
mahasiswa telah belajar bahasa Inggris selama 3-4 tahun. 12% 
mahasiswa telah belajar bahasa Inggris selama 4-5 tahun dan 76% 
mahasiswa  telah belajar bahasa Inggris selama lebih dari 5 tahun. Jadi, 
sebagian besar mahasiswa telah belajar bahasa Inggris selam lebih dari 
5 tahun. Temuan yang diperoleh ini menjadi penting untuk membantu 
mengungkap dan memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh 
mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris, khususnya faktor-faktor yang 
menyebabkan kemampuan dan penguasaan bahasa Inggris mereka 
masih rendah atau belum maksimal meskipun mereka sudah belajar 
bahasa Inggris lebih dari lima tahun. Seperti diketahui bahwa sebelum 
mendaftar kuliah di UIN Mataram, mahasiswa rata-rata telah belajar 
bahasa Inggris selama 6 tahun, 3 tahun di bangku SMP dan 3 tahun di 
bangku MA/SMA/SMK atau bahkan mungkin ada yang telah belajar 
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bahasa Inggris selama 9 tahun karena sempat mendapatkan pelajaran 
bahasa Inggris 3 tahun di bangku SD, tetapi mereka masih saja belum 
bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Hal ini 
hendaknya menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait  untuk mencari 
solusi pemecahannya. 

 
3) Alasan Belajar Bahasa Inggris  
 

Alasan Belajar  Jumlah Presentase 
Untuk keperluan studi 72 24% 
Untuk kesuksesan berkarir 57 19% 
Untuk berkomunikasi dengan 
orang asing 

171 57% 

Untuk berkomunikasi dengan 
keluarga dan teman 

0 0% 

Lainnya 0 0% 

Tabel  6 Jawaban responden terhadap alasan belajar bahasa Inggris 
 
Tabel 6 menunjukkan bahwa sebanyak 57% responden 

menjawab untuk berkomunikasi dengan orang asing, sebanyak 24% 
responden menjawab untuk keperluan studi, dan sebanyak 19% 
responden menjawab untuk kesuksesan berkarir, sedangkan pilihan 
jawaban untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman dan lainnya, 
masing-masing mendapatkan jawaban 0% dari responden.  Temuan ini 
dapat dimaknai bahwa mahasiswa memiliki keinginan yang cukup kuat 
untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris, terutama untuk 
tujuan komunikatif, yakni mempelajari bahasa Inggris agar dapar 
berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, bukan semata-mata 
belajar untuk mendukung kegiatan akademik mereka yang selama ini 
lebih banyak ditekankan pada aspek pengetahuan bahasa atau bahasa 
Inggris yang bersifat pasif, tanpa memberikan kesempatan yang cukup 
kepada mereka untuk mempraktekkan bahasa Inggris yang dipelajari 
dalam komunikasi nyata atau konteks kehidupan sehari-hari yang 
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sesungguhnya.  
 
4) Perkembangan Kemampuan Bahasa Inggris  

 
Perkembangan 

Kemampuan 
Jumlah Presentase 

Ya, kemampuan saya 
meningkat 

54 18% 

Tidak, kemampuan saya 
tidak meningkat 

213 71% 

Tidak tahu 33 11% 

Tabel 7 Jawaban responden terhadap perkembangan kemampuan 
bahasa Inggris 

Data pada tabel 7 mengindikasikan bahwa rata-rata responden 
menjawab kemampuan berbahasa Inggris mereka tidak mengalami 
peningkatan dengan presentase sebanyak 71%. Hanya 18% responden 
yang merasa kemampuan berbahasa Inggris mereka mengalami 
peningkatan, dan sebanyak 11% responden menjawab tidak tahu 
dengan perkembangan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Dari 
temuan tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah mahasiswa yang 
kemampuan berbahasa Inggrisnya tidak mengalami perkembangan 
atau kemajuan cukup signifikan. Seperti diketahui bahwa kemampuan 
bahasa Inggris mahasiswa sebelum masuk UIN Mataram rata-rata 
rendah sehingga apabila tidak didukung oleh proses pembelajaran yang 
baik, maka hasilnya pun dapat dipastikan tidak akan mengalami 
perkembangan yang berarti. Hal ini juga terlihat dari hasil ujian atau 
nilai akhir semester mahasiswa yang rata-rata rendah atau belum sesuai 
dengan hasil yang diharapkan. Temuan ini juga berarti bahwa 
meskipun mereka rata-rata sudah lama belajar bahasa Inggris seperti 
yang dikuatkan oleh data sebelumnya, tidak menjamin kemampuan 
berbahasa Inggris mereka menjadi lebih baik atau meningkat. Tentu 
banyak faktor yang dapat menyebabakan hal ini bisa terjadi, salah 
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satunya adalah perangkat pembelajaran yang belum dirancang atau 
belum dikembangkan dengan baik yang memenuhi kebutuhan belajar 
mahasiswa. 

 
5) Aspek Keterampilan Berbahasa Inggris yang Ingin Lebih 

Dikuasai 
 

Aspek Keterampilan Jumlah Presentase 
Menyimak  48 16% 
Berbicara  123 41% 
Membaca  72 24% 
Menulis  57 19% 

Tabel  8 Jawaban responden terhadap aspek keterampilan 
berbahasa Inggris yang ingin lebih dikuasai 

 
Tampak pada tabel 8 bahwa mahasiswa lebih banyak memilih 

keterampilan berbicara untuk dikuasai dengan presentase sebanyak 
41%, sedangkan mereka yang memilih keterampilan membaca 
sebanyak 24% dan keterampilan menulis sebanyak 19%. Hanya 16% 
mahasiswa yang memilih keterampilan menyimak untuk dikuasai. Dari 
data ini, terlihat bahwa mahasiswa cenderung menginginkan dapat 
menguasai keterampilan berbicara dalam belajar bahasa Inggris 
meskipun mereka juga menginginkan menguasai ketrampilan-
keterampilan berbahasa Inggris lainnya. Dengan kata lain, mahasiswa 
sudah saatnya diajari dan dilatih untuk dapat berbicara secara aktif 
menggunakan bahasa Inggris yang dipelajarinya untuk membantu 
meningkatkan kemampuan komunikasi lisan mereka. Keterampilan 
berbicara merupakan kebutuhan yang bersifat segera bagi mahasiswa 
yang selama ini lebih banyak belajar bahasa Inggris secara pasif dan 
lebih fokus pada pelajaran tata bahasa untuk mendorong mereka lebih 
aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahasa pada hakikatnya 
untuk berkomunikasi, bukan hanya untuk dipelajari. Dengan demikian, 
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hakikat inilah yang mestinya disadari agar mencapai tujuan 
pembelajaran bahasa yang sesungguhnya tanpa harus mengabaikan 
keinginan mahasiswa mempelajari aspek-aspek atau keterampilan 
berbahasa lainnya. Singkatnya, mahasiswa yang mengatakan “Saya 
belajar bahasa Inggris sudah sekian lama, tapi tidak bisa ngomong 
dalam bahasa Inggris” secara perlahan bisa berkurang karena mereka 
terus dilatih atau dibiasakan berbicara dalam bahasa Ingris.  

 
6) Aspek Keterampilan Berbahasa Inggris Yang Sulit Dikuasai 
 

Aspek Keterampilan Jumlah Presentase 
Menyimak  96 32% 
Berbicara 81 27% 
Membaca 51 17% 
Menulis  72 24% 

Tabel 9  Jawaban responden terhadap aspek keterampilan berbahasa 
Inggris yang sulit dikuasai 

 
Pada tabel 9 terlihat bahwa sebanyak 32% mahasiswa memberi 

jawaban pada aspek keterampilan menyimak dan sebanyak 27% 
memberi jawaban pada aspek keterampilan berbicara. Selanjutnya, 
pada aspek keterampilan membaca  dan menulis, masing-masing 
diperoleh jawaban 17% dan 24% dari mahasiswa. Data ini 
memperlihatkan bahwa menyimak merupakan aspek keterampilan 
berbahasa yang paling sulit dikuasai oleh mahasiswa di antara empat 
keterampilan berbahasa yang ada meskipun presentasenya tidak 
berbeda jauh. Hal ini juga berarti bahwa mahasiswa rata-rata 
mengalami kesulitan dalam mempelajari keempat keterampilan 
berbahasa tersebut sehingga mereka perlu diajari dan dilatih agar dapat 
menguasai keempat keterampilan tersebut dengan baik. Permasalahan 
atau kesulitan  yang dialami oleh mahasiswa dalam mempelajari setiap 
aspek keterampilan berbahasa tersebut tentu disebabkan oleh banyak 
faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menuntut 
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para dosen  mampu mencarikan solusi yang efektif untuk membatu 
memecahkannya. Dengan demikian, kempat keterampilan berbahasa 
tersebut harus diberikan atau diajari dengan porsi yang seimbang 
dengan penekanan pada aspek yang menjadi kesulitan sebagian besar 
mahasiswa. 

7) Pernah Tidaknya Keempat Aspek Keterampilan Berbahasa 
Inggris Diajarkan 

 
Pernah Tidaknya 

Diberikan 
Jumlah Presentase 

Ya, latihan dan praktek 
cukup 

78 26% 

Ya, latihan dan praktek 
kurang 

171 57% 

Tidak diberikan sama sekali 36 12% 
Tidak tahu 15 5% 

Tabel 10 Jawaban responden terhadap pernah tidaknya keempat 
aspek keterampilan berbahasa Inggris diberikan 

Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa sebanyak 26% 
mahasiswa menjawab pernah dengan latihan dan praktek yang cukup, 
sebanyak 57% menjawab pernah dengan latihan dan praktek yang 
kurang, sebanyak 12% menjawab tidak pernah diberikan sama sekali, 
dan sebanyak 5% menjawab tidak tahu. Data ini mengindikasikan 
bahwa meskipun keempat ketrampilan berbahasa tersebut sudah 
diberikan atau diajari, banyak mahasiswa yang merasa praktik dan 
latihan yang diberikan belum maksimal. Hal ini dikarenakan penekanan 
pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram sendiri cukup bervariasi 
dan tergantung pada keputusan dosen pengampu mata kuliah. Ada 
dosen yang menekankan pada pelajaran membaca, berbicara, atau tata 
bahasa saja atau yang lainnya sehingga sering aspek pelajaran bahasa 
lainnya cenderung diabaikan atau tidak mendapatkan porsi yang 
seimbang untuk diajarkan. Akar masalah dari semua ini adalah belum 
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adanya silabus lembaga yang bisa dijadikan rujukan oleh semua dosen 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Akibatnya, materi 
pembelajaran yang berpengaruh pada pengalaman belajar yang 
diterima oleh mahasiswa pun berbeda-beda seperti yang terlihat pada 
temuan di atas. 

 
8) Perlu Tidaknya Keempat Aspek Keterampilan Berbahasa 

Inggris Diberikan 
 

Perlu Tidaknya 
Diberikan 

Jumlah Presentase 

Ya, harus diberikan 231 77% 
Ya, sebaiknya diberikan 42 14% 
Ya, tapi tidak begitu 
penting diberikan 

27 9% 

Tidak perlu diberikan 0 0 

Tabel 11 Jawaban responden terhadap perlu tidaknya keempat aspek 
keterampilan berbahasa Inggris diberikan 

Terlihat pada tabel 11 bahwa sebagian besar mahasiswa 
menginginkan keempat aspek keterampilan berbahasa Inggris tersebut 
diberikan atau diajarkan dengan presentase sebesar 77%. Sebanyak 
14% mahasiswa menjawab sebaiknya keempat aspek keterampilan 
berbahasa Inggris tersebut diberikan atau diajarkan. Hanya 9% 
mahasiswa yang menganggap keempat aspek keterampilan berbahasa 
Inggris tersebut tidak begitu penting untuk diberikan atau diajarkan. 
Hal yang menarik dari temuan ini adalah sebagain besar mahasiswa 
memandang perlunya keempat keterampilan berbahasa tersebut 
diajarkan. Respon ini setidaknya merupakan reaksi terhadap 
pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram yang selama ini masih 
bersifat parsial atau terpisah-pisah sehingga bisa saja salah satu 
keterampilan berbahasa tersebut tidak diajarkan atau diabaikan. 
Sebagai contoh, keterampilan menyimak atau keterampilan menulis 
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yang mungkin jarang atau bahkan tidak pernah diberikan sama sekali 
dengan alasan kedua keterampilan berbahasa tersebut tidak terlalu 
urgen dan tidak menjadi penekanan untuk diajarkan. Padahal, keempat 
keterampilan berbahasa tersebut sama pentingnya untuk diajarkan 
sesuai porsinya agar mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa 
Inggris yang utuh dan tidak hanya menguasai satu aspek keterampilan 
berbahasa tertentu. Dengan demikian, pola pembelajaran bahasa 
Inggris di UIN Mataram diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi 
sesuai kebutuhan dan tuntutan mahasiswa. 

 
9) Peran dosen yang lebih disukai 

 
Peran Dosen Jumlah Presentase 

Sebagai fasilitator dan 
pembimbing 

204 68% 

Sebagai pengontrol segala 
aktivitas di kelas 

96 32% 

Tabel 12 Jawaban responden terhadap peran dosen yang lebih disukai 

Berdasarkan data pada tabel 12, sebanyak 68% mahasiswa 
memberikan jawaban sebagai fasilitator dan pembimbing dan sisanya 
sebanyak 32% menjawab sebagai pengontrol segala aktivitas di kelas. 
Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa 
menyukai dosen sebagai fasilitator dan pembimbing ketika 
menjalankan perannya di dalam kelas. Lebih jauh, hal ini berarti bahwa 
mahasiswa hendaknya dijadikan sebagai pusat pembelajaran daripada 
hanya sekedar menjadi objek sehingga mereka cenderung menjadi pasif 
dan kurang kreatif dalam pembelajaran. Perlu disadari bahwa 
paradigma pembelajaran sudah mulai bergeser dari pembelajaran yang 
berpusat pada pengajar  ke pembelajaran yang berpusat pada 
pembelajar dengan harapan pembelajar dapat berpartisipasi secara 
aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisis 
dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Paradigma ini tentu saja 
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sangat relevan ketika diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa 
asing yang menuntut pembelajar lebih aktif berlatih dan berimprovisasi 
menggunakan bahasa asing yang dipelajarinya untuk berkomunikasi.  

 
10) Gaya Belajar yang Disukai 

 
Gaya Belajar Jumlah Presentase 

Secara visual 69 23% 
Secara lisan 93 31% 
Membuat catatan 21 7% 
Dengan latihan secara tertulis 36 12% 
Dengan latihan secara lisan 81 27% 

Tabel 13  Jawaban responden terhadap gaya belajar yang disukai 

Seperti yang terlihat pada tabel 13 bahwa mahasiswa yang 
menyukai belajar secara visual sebanyak 23%, mahasiswa yang 
menyukai belajar secara lisan sebanyak 31%, mahasiswa yang menyukai 
belajar dengan membuat catatan sebanyak 7%, mahasiswa yang 
menyukai belajar dengan latihan secara tertulis sebanyak 12%, dan 
mahasiswa yang menyukai belajar dengan latihan secara lisan sebanyak 
12%. Data ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesukaan 
gaya belajar yang cukup bervariasi dalam mengikuti proses 
pembelajaran yang dapat dilihat dari jawaban mahasiswa untuk setiap 
pilihan gaya belajar yang terdistrubusi secara merata dan dengan 
presentase kurang dari 50% untuk setiap pilihan. Mengetahui gaya 
belajar pembelajar merupakan salah satu faktor penting untuk 
membantu pengajar menentukan metode pembelajaran yang tepat dan 
sesuai dengan minat pembelajar. Dari data di atas juga dapat 
dikakatakan bahwa gaya belajar secara lisan dan gaya belajar dengan 
latihan secara lisan tampaknya menjadi gaya belajar yang lebih disukai 
dibandingkan dengan tiga gaya belajar lainnya. Dalam konteks 
pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram, kedua gaya belajar 
tersebut perlu diakomodir secara proporsional sehingga pengajar tidak 
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terpaku pada pola-pola pembelajaan konvensional yang lebih banyak 
mengakomodir mereka yang memiliki gaya belajar dengan membuat 
catatan atau gaya belajar dengan menulis. Sudah saatnya aktivitas-
aktivitas lisan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris lebih banyak 
dilakukan untuk membantu mahasiswa lebih mudah mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 

 
11) Kemampuan Menyimak 
 

Kemampuan Menyimak 
 

Jumlah Presentase 

Kurang 189 63% 
Cukup 75 25% 
Baik 36 12% 

Sangat Baik 0 0% 

Tabel 14 Jawaban responden terhadap kemampuan menyimak 

Tampak pada tabel 14 bahwa sebagain besar mahasiswa 
menjawab kurang dengan presentase sebanyak 63%. Mahasiswa yang 
merasa memiliki kemampuan cukup sebanyak 25% dan mahasiswa 
yang merasa memiliki kemampuan kurang sebanyak 12% Sedangkan 
mahasiswa yang memiliki kemampuan sangat baik tidak ada atau 0%.  

 
12) Kemampuan Berbicara 
 

Kemampuan Berbicara Jumlah Presentase 
Kurang 153 51% 
Cukup 72 24% 
Baik 51 17% 

Sangat Baik 24 8% 

Tabel 15 Jawaban responden terhadap kemampuan berbicara 
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Data pada tabel 15 menunjukkan bahwa presentase mahasiswa 
yang menjawab kurang sebanyak 51%, presentase mahasiswa yang 
menjawab cukup sebanyak 24%, presentase mahasiswa yang menjawab 
baik sebanyak 71%, dan presentase mahasiswa yang menjawab sangat 
baik sebanyak 8%.  

 
13)  Kemampuan Membaca 
 

Kemampuan Membaca 
 

Jumlah Presentase 

Kurang 87 29% 
Cukup 126 42% 
Baik 54 18% 

Sangat Baik 33 11% 

Tabel 16 Jawaban responden terhadap kemampuan membaca 

Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang menjawab 
kurang sebanyak 29%, jumlah mahasiswa yang menjawab cukup 
sebanyak 42%, jumlah mahasiswa yang menjawab baik sebanyak 18%, 
dan jumlah mahasiswa yang menjawab sangat baik sebanyak 11%.  

 
14) Kemampuan Menulis 

 
Kemampuan Menulis Jumlah Presentase 

Kurang 192 64% 
Cukup 66 22% 
Baik 27 9% 

Sangat Baik 15 5% 

Tabel 17 Jawaban responden terhadap kemampuan menulis 
 
Tabel 17 menunjukkan bahwa presentase mahasiswa yang 

memberi jawaban kurang adalah 64%, presentase mahasiswa yang 
memberi jawaban cukup adalah 22%, presentase mahasiswa yang 
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memberi jawaban baik adalah 9%, presentase mahasiswa yang 
memberi jawaban sangat baik adalah 5%. Temuan ini menegaskan 
bahwa keempat keterampilan berbahasa tersebut, yakni menyimak, 
berbicara, membaca, menulis belum dapat dikuasai dengan baik oleh 
mahasiswa. Dengan kata lain, rata-rata mahasiswa masih memiliki 
kemampuan yang kurang pada keempat keterampilan berbahasa 
tersebut, terutama ketrampilan menyimak dan menulis dimana hampir 
di atas 60% mahasiswa mengaku memiliki kemampuan yang kurang 
pada kedua keterampilan berbahasa tersebut. Begitu juga dengan 
kemampuan mhasiswa dalam berbicara yang masih kurang dengan 
presentase lebih dari 50%. Hal yang sedikit menggembirakan adalah 
kemampuan mahasiswa dalam membaca di mana mahasiswa mengaku 
memiliki kemampuan yamg cukup dengan presentase lebih dari 40%, 
namun tetap saja perlu ditingkatkan ke level penguasaan yang lebih 
baik.  

Temuan-temuan di atas memperlihatkan bahwa menyimak dan 
menulis merupakan aspek keterampilan berbahasa yang paling sulit 
dikuasi oleh mahasiswa dan hal ini sesuai dengan data yang telah 
dipaparkan sebelumnya. Secara keseluruhan, kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi oleh mahasiswa pada keempat keterampilan berbahasa 
tersebut yang berdampak pada kurangnya penguasaan mahasiswa, 
disebabkan oleh kurangnya latihan yang diberikan dan keterampilan-
keterampilan berbahasa tersebut sangat jarang diajarkan oleh dosen 
dan hal ini juga sesuai dengan temuan data yang telah dipaparkan 
sebelumnya. 

 
15) Subketerampilan Menyimak yang Ingin Dimiliki 
 

Ssubketerampilan 
Menyimak 

Jumlah Presentase 

Menyimak perkuliahan dan 
informasi lisan lainnya 

84 28% 

Menyimak presentasi lisan 63 21% 
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Menyimak petunjuk 
pelaksanaan tugas 

18 6% 

Menyimak informasi dari 
audio atau video 

93 31% 

Menyimak drama, permainan 
peran, dsb. 

42 14% 

Lainnya 0 0% 

Tabel 18 Jawaban responden terhadap sub-keterampilan menyimak 
yang ingin dimiliki 

Berdasarkan data pada tabel 18,  sebanyak 28% mahasiswa 
memilih subketerampilan menyimak perkuliahan dan informasi lisan 
lainnya, sebanyak 21% mahasiswa memilih subketerampilan menyimak 
presentasi lisan, sebanyak 6% mahasiswa memilih subketerampilan 
menyimak petunjuk pelaksanaan tugas, sebanyak 31% mahasiswa 
memilih subketerampilan menyimak informasi dari audio atau video, 
dan sebanyak 14% mahasiswa memilih subketerampilan menyimak 
drama, permainan peran dan sebagainya. Melihat data ini dapat 
dikatakan bahwa menyimak informasi dari audio atau video, menyimak 
perkuliahan dan informasi lisan lainnya, dan menyimak presentasi lisan 
merupakan tiga subketerampilan yang lebih banyak dibutuhkan oleh 
mahasiswa. Selain bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 
menyimak, sub-subketerampilan ini juga diharapkan dapat mendukung 
tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari pengalaman dan diskusi 
dengan beberapa mahasiswa, banyak di antara mereka yang merasa 
kesulitan untuk bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dalam 
keterampilan ini, selain karena jarang dilatihkan atau diajarkan, juga 
karena materi yang diajarkan selama ini belum tepat sehingga 
mengakibatkan banyak mahasiswa yang gagal menguasai keterampilan 
ini. 

16) Subketerampilan Berbicara yang Ingin Dimiliki 
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Subketerampilan 

Berbicara Jumlah Presentase 

Mengajukan pertanyaan di 
kelas 21 7% 

Memberi presentasi lisan 81 27% 
Berbicara dengan teman 36 12% 
Bertukar pikiran dengan 
teman sekelas 

27 9% 

Berbicara kepada khalayak 
tentang bidang ilmu saya 

12 4% 

Belajar percakapan dalam 
bahasa Inggris seperti  
mengucapkan salam, 
memperkenalkan diri, 
menelpon, menyampaikan 
undangan, dan sebagainya. 

123 41% 

Lainnya 0 0% 

Tabel 19 Jawaban responden terhadap sub-keterampilan berbicara 
yang ingin dimiliki 

Terlihat pada tabel 19 bahwa mahasiswa yang memberikan 
jawaban subketerampilan mengajukan pertanyaan di kelas berjumlah 
7%, mahasiswa yang memberikan jawaban subketerampilan memberi 
presentasi lisan berjumlah 27%, mahasiswa yang memberi jawaban 
subketerampilan berbicara dengan teman berjumlah 12%, mahasiswa 
yang memberi jawaban subketerampilan bertukar pikiran dengan 
teman sekelas berjumlah 9%, mahasiswa yang memberi jawaban 
subketerampilan berbicara kepada khalayak tentang bidang ilmu saya 
berjumlah 4%, dan mahasiswa yang memberi jawaban subketerampilan 
belajar percakapan dalam bahasa Inggris seperti: mengucapkan salam, 
memperkenalkan diri, menelpon, menyampaikan undangan dan 
sebagainya berjumlah 41%. Temuan ini dapat diartikan bahwa 
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mahasiswa dalam belajar berbicara membutuhkan materi yang lebih 
difokuskan pada penggunaan bahasa Inggris dalam konteks 
komunikasi nyata atau yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari sehari-
hari, seperti mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyatakan 
pendapat, menyampaikan undangan, dan sebagainya. Disamping itu, 
dari data yang ada, mereka tampaknya lebih ingin menguasai 
keterampilan berbicara untuk keperluan presentasi yang memang 
menuntut kemampuan berbicara yang baik. Fakta-fakta ini tidak 
terlepas dari tujuan dari sebagian besar mereka dalam belajar berbicara 
yang ingin dapat berkomunikasi dengan orang asing seperti yang 
dipaparkan pada temuan sebelumnya. 

 
17) Subketerampilan Membaca yang Ingin Dimiliki 
 

Subketerampilan 
Membaca Jumlah Presentase 

Membaca berbagai artikel 
teknis dan ilmiah 102 34% 

Membaca koran, majalah, 
brosur, dan sebagainya 75 25% 

Membaca petunjuk 
mengoperasikan alat, 
mesin, komputer, lab, dan 
sebagainya 

48 16% 

Membaca petunjuk 
pelaksanaan tugas atau 
proyek 

24 8% 

Membaca bahan-bahan 
perkuliahan 

36 12% 

Membaca berbagai buku 15 5% 
Lainnya 0 0% 

Tabel 20 Jawaban responden terhadap sub-keterampilan membaca 
yang ingin di miliki 
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Diketahui dari tabel 20 bahwa presentase mahasiswa yang 
memilih subketerampilan membaca berbagai artikel teknis dan ilmiah 
sebanyak 34%, presentase mahasiswa yang memilih subketerampilan 
membaca koran, majalah, brosur, dan sebagainya sebanyak 25%, 
presentase mahasiswa yang memilih subketerampilan membaca 
petunjuk mengoperasikan alat, mesin, komputer, lab, dan sebagainya 
sebanyak 16%, presentase mahasiswa yang memilih subketerampilan 
membaca petunjuk pelaksanaan tugas atau proyek sebanyak 8%, 
presentase mahasiswa yang memilih subketerampilan membaca bahan-
bahan perkuliahan sebanyak 12%, dan presentase mahasiswa yang 
memilih subketerampilan membaca berbagai buku sebanyak 5%. 
Berdasarkan data ini, subketerampilan membaca yang lebih banyak 
dibutuhkan oleh mahasiswa adalah membaca berbagai artikel teknis 
dan ilmiah serta membaca koran, majalah, brosur, dan sebagainya. Jadi 
dalam hal ini, mahasiswa perlu dipajankan pada bacaan-bacaan yang 
memuat informasi baik yang bersifat teknis maupun ilmiah untuk 
mendukung akademik mereka. Di samping itu, bacaan-bacaan yang 
yang memuat informasi tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari seperti berita atau hiburan yang bersumber dari koran, 
majalah, brosur, dan sebagainya perlu diberikan untuk menambah 
wawasan mahasiswa. Namun yang paling penting adalah bagaimana 
mencapai tujuan utama dari kegiatan membaca itu sendiri, yakni 
mahasiswa dapat memahami informasi yang tersaji dalam berbagai 
bacaan tersebut dengan teknik dan strategi yang tepat dan efektif. 

18) Subketerampilan Menulis yang Ingin Dimiliki 
 

Subketerampilan Menulis Jumlah Presentase 
Menulis berbagai jenis 
karangan, artikel, dan 
sebagainya 

12 47% 

Menulis catatan perkuliahan 
atau lainnya dari sumber lisan 

54 18% 
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Menulis catatan perkuliahan 
atau lainnya dari sumber 
tertulis 

63 21% 

Menulis laporan paraktikum, 
laporan penelitian dan 
sebagainya 

15 5% 

Menulis tugas perkuliahan 35 7% 
Menulis jawaban pertanyaan 
pemahaman 

6 2% 

Lainnya 0 0% 

Tabel 21  Jawaban responden terhadap sub-keterampilan menulis 
yang ingin dimiliki 

 
Data pada tabel 21 menunjukkan bahwa mahasiswa yang ingin 

memiliki subketerampilan menulis berbagai jenis karangan, artikel, dan 
sebagainya sebanyak 47%, mahasiswa yang ingin memiliki 
subketerampilan menulis catatan perkuliahan atau lainnya dari sumber 
lisan sebanyak 18%, mahasiswa yang ingin memiliki subketerampilan 
menulis catatan perkuliahan atau lainnya dari sumber tertulis sebanyak 
21%, mahasiswa yang ingin memiliki subketerampilan menulis laporan 
paraktikum, laporan penelitian dan sebagainya sebanyak 5%, 
mahasiswa yang ingin memiliki subketerampilan menulis tugas 
perkuliahan sebanyak 7%, dan mahasiswa yang ingin memiliki 
subketerampilan menulis jawaban pertanyaan pemahaman sebanyak 
2%. Data ini secara tidak langsung memberikan makna bahwa 
mengajarkan atau melatih mahasiswa untuk menulis berbagai jenis 
karangan, artikel, dan sebagainya merupakan hal yang perlu diberikan 
penekanan dalam pelajaran menulis agar mereka dapat mengungkapan 
berbagai pengalaman, pikiran, dan perasaan mereka. Begitu juga 
dengan pelajaran atau latihan menulis catatan perkuliahan atau lainnya 
dari sumber tertulis. Subketerampilan menulis ini perlu diberikan agar 
mahasiswa terbiasa atau terlatih dalam menyajikan gagasan ataupun 
poin-poin penting dari sumber tertulis yang dikajinya secara logis, 
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terstruktur, dan sitematis seperi membuat rangkuman, kesimpulan, 
sintesa dan sebagainya. 

19) Kegiatan Belajar yang Lebih Disukai 
 

Kegiatan Belajar Jumlah Presentase 
Belajar dengan berbagai 
aktivitas 

123 41% 

Belajar dengan tugas 
kelompok 

57 19% 

Belajar dengan tugas 
berpasangan 

78 26% 

Belajar dengan tugas 
individu/sendiri 

27 9% 

Belajar dengan penjelasan 
dosen saja 

15 5% 

Tabel 22 Jawaban responden terhadap kegiatan belajar yang lebih 
disukai 

 
Tabel 22 mengindikasikan bahwa mahasiswa lebih banyak 

menyukai belajar dengan berbagai aktivitas dengan presentase 
sebanyak 41%. Belajar dengan tugas berpasangan dan belajar dengan 
tugas kelompok merupakan kegiatan belajar berikutnya yang lebih 
disukai oleh mahasiswa dengan presentase masing-masing  26% dan 
19%, sedangkan belajar dengan tugas individu/sendiri dan belajar 
dengan penjelasan dosen saja merupakan kegiatan belajar yang kurang 
disukai oleh mahasiswa dengan presentase masing-masing di bawah 
10%. Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan bahwa banyak 
mahasiswa membutuhkan kegiatan belajar yang realtif bervariasi atau 
beragam dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama aktivitas-
aktivitas belajar yang dirancang untuk  mendukung partisipasi aktif 
mereka di dalam kelas. Selain itu, aktivitas belajar dengan tugas 
berpasangan dan tugas kelompok dapat lebih difokuskan sebagai 
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sarana memaksimalkan keterlibatan pembelajar dan membangun 
suasana kelas yang lebih interaktif di dalam kelas baik antar pembelajar 
dengan pengajar maupun antar pembelajar dengan pembelajar. Apalagi 
dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa asing, tidak 
terkecuali belajar bahasa Inggris, aktivitas-aktivitas belajar semacam ini 
sangat diperlukan dalam mempraktekkan atau melatihkan aspek 
keterampilan berbahasa tertentu seperti berbicara (membuat 
percakapan atau dialog tentang suatu topik) atau membaca 
(mendiskusikan isi bacaan) dan lainnya.  

20) Bentuk Evaluasi atau Tes yang Diinginkan 
 

Kegiatan Belajar Jumlah Presentase 

Mid dan ujian akhir semester 
 42 14% 

Tugas kelompok 
 

51 17% 

Tugas berpasangan 
 

60 20% 

Tugas Individu 
 

6 3% 

Tes, quiz, penugasan, tugas kelas, 
pekerjaan rumah, dan 
sebagainya 

24 8% 

Penampilan kelompok atau kelas 
 

114 38% 

Tabel 23 Jawaban responden terhadap bentuk evaluasi atau tes yang 
diinginkan 

 
Terakhir, data pada tabel 23 menunjukkan bahwa penampilan 

kelompok atau kelas merupakan bentuk evaluasi atau tes yang 
mendapat jawaban paling banyak dari mahasiswa, yakni sebanyak 38% 
yang diikuti oleh bentuk evaluasi atau tes yang berupa mid dan ujian 
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akhir semester sebanyak 20%. Sementara itu, bentuk evaluasi atau tes 
yang berupa mid dan ujian akhir, tugas kelompok, tugas berpasangan, 
tugas individu, dan tests, quiz, penugasan, tugas kelas, pekerjaan rumah 
dan sebagainya masing-masing secara berurutan mendapat presentase 
jawaban sebanyak 14%, 17%, 20% 3%, 8% dari mahasiswa. Data ini 
dapat diartikan bahwa mahasiswa membutuhkan berbagai jenis 
evaluasi atau tes untuk mengukur hasil belajar mereka. Hal ini terlihat 
dari jawaban mahasiswa yang terdisribusi merata ke setiap butir pilihan 
yang diberikan. Tetapi yang perlu digarisbawahi dalam temuan ini 
adalah bahwa penampilan kelompok atau kelas merupakan jenis 
evaluasi atau tes yang lebih disukai oleh mahasiswa dibandingkan 
dengan jenis evaluasi atau tes lainnya. Demikian juga dengan evaluasi 
yang berupa tugas kelompok dan tugas berpasangan, meskipun 
presentasenya lebih kecil, keduanya juga perlu dipertimbangkan untuk 
dijadikan alat evaluasi atau tes. Seperti diketahui bahwa belajar bahasa 
asing,  termasuk bahasa Inggris sebenarnya adalah belajar 
berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa asing yang dipelajari 
dan pembelajar diharapkan tidak hanya bersifat menerima atau pasif. 
Oleh karena itu, jenis evaluasi atau tes yang efektif dan bisa mengukur 
secara nyata serta langsung kinerja atau performa pembelajar dalam 
berkomunikasi diperlukan agar pengajar dapat memberikan penilaian 
yang tepat dan akurat. 

Selain menyebarkan angket kepada mahasiswa, wawancara juga 
dilakukan terhadap beberapa orang dosen senior bahasa Inggris yang 
ada di UIN Mataram untuk menggali informasi mengenai kebutuhan 
mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Selengkapnya mengenai hasil 
wawancara dengan para dosen dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Terkait dengan pertanyaan seberapa penting mata kuliah bahasa 
Inggris bagi mahasiswa UIN Mataram, semua dosen yang 
diwawancarai berpendapat bahwa mata kuliah bahasa Inggris sangat 
penting dikuasai oleh mahasiswa UIN Mataram untuk menunjang 
perkuliahan mahasiswa dan mempersiapakan mereka agar mampu 
bersaing dalam mencari pekerjaan ataupun berkarir setelah lulus kuliah. 
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Bahkan salah satu di antara mereka berpendapat mahasiswa UIN 
Mataram wajib menguasai bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, agar 
mampu bersaing di zaman global seperti sekarang ini dan bila perlu 
SKS nya ditambah supaya mahasiswa dapat menguasainya lebih 
maksimal. Harus diakui bahwa bahasa Inggris telah menjadi bahasa 
global dan menguasainya diyakini memberikan nilai tambah tersendiri 
bagi seseorang di era kompetisi global seperti sekarang ini. Penguasaan 
bahasa Inggris tampaknya menjadi tuntutan mengingat adanya realitas 
pada zaman sekarang ini yaitu usaha-usaha untuk meraih kesuksesan 
dalam berbagai aspek kehidupan seperti mencari pekerjaan, melamar 
beasiswa, mengembangkan karir, mengembangkan imu pengetahuan, 
mempelajari teknologi, dan sebagainya sering ditentukan oleh 
kemampuan seseorang menguasai bahasa asing. Dengan demikian, 
menguasai bahasa Inggris merupakan bekal yang harus dpersiapkan 
agar sumber daya manusia (SDM) kita menjadi lebih maju dan 
kompetitif. 

Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan apa yang seharusnya 
menjadi tujuan utama pengajaran MKU bahasa Inggris Matrikulasi di 
UIN Mataram, tiga di antara lima dosen yang diwawancarai menjawab 
untuk membekali para mahasiswa  dengan kemampuan  dasar 
berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Satu orang menjawab 
agar mahasiswa memiliki kemampuan memahami dan menerjemahkan 
bahan-bahan berbahasa Inggris yang digunakan sebagai referensi 
dalam perkuliahan dan satu orang lagi menjawab untuk memberikan 
keterampilan berbahasa Inggris yang baik agar dapat berkomunikasi 
menggunakan bahasa Inggris. Perlu dipahami bahwa MKU bahasa 
Inggris matrikulasi ditawarkan kepada mahasiswa tahun pertama di 
UIN Mataram sebelum mempelajari level bahasa Inggris berikutnya. 
Oleh karena itu, dari jawaban-jawaban tersebut, mahasiswa lebih tepat 
kiranya ajarkan kemampuan dasar berbahasa Inggris, khususnya pada 
keempat ketrampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, 
menulis) untuk mengasah atau sebagai pemantapan terhadap 
kemampuan bahasa Inggris yang sudah mereka miliki sebelumnya 
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sewaktu di bangku MA/SMA/SMK. Adapun tujuan-tujuan lainnya, 
seperti memahami teks berbahasa Inggris, bisa saja diwujudkan dalam 
pembelajaran bahasa Inggris pada level berikutnya. 

Berikutnya, terkait dengan pertanyaan apakah bahan ajar yang 
digunakan saat ini sudah sesuai dan relevan dengan kebutuhan 
mahasiswa di UIN Mataram, hampir semua dosen yang diwawancarai 
berpendapat bahwa materi ajar yang digunakan saat ini kurang tepat, 
terutama dari aspek konten atau isinya yang cenderung lebih 
menekankan penguasaan tata bahasa dari pada penguasaan 
keterampilan berbahasa yang juga menurut mereka penting diajarkan 
agar ada keseimbangan penguasaan kompetensi berbahasa yang 
diperoleh mahasiwa. Mereka juga mengatakan bahwa materi ajar yang 
ada sudah terlalu lama digunakan dan sudah seharusnya direvisi atau 
bahkan diganti dengan materi ajar yang lebih terpadu dan komprensif 
agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi berbahasa Inggris yang 
lebih baik dari saat ini. Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa 
isi atau materi yang diajarkan menggunakan bahan saat ini belum 
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga diperlukan 
upaya untuk merancang materi ajar yang lebih baik untuk memperbaiki 
kinerja pembelajar dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, 
realistis, dan efektif.  

Kemudian dalam kaitannya dengan pertanyaan bagaimana secara 
umum tingkat kemampuan atau penguasaan bahasa Inggris mahasiswa 
UIN Mataram, dperoleh keterangan dari para dosen bahwa 
kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa rata-rata masih rendah atau 
belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut menurut mereka 
bisa dilihat dari kemampuan mahasiswa ketika sedang mengikuti 
pembelajaran di kelas, yaitu masih banyak di antara mereka yang belum 
menguasai materi-materi yang bersifat dasar yang sebenarnya sudah 
mereka pelajari sewaktu di bangku MA/SMA/SMK. Memang ada 
beberapa yang bagus, tetapi menurut mereka jumlahnya hanya sedikit 
sehingga umumnya mereka terlihat mendominasi di kelas. Begitu juga 
dengan misalnya kemampuan mereka berbicara dalam bahasa Inggris, 
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masih banyak yang tidak bisa ngomong dan terdiam kalau diajak 
berbicara. Selain itu, nilai ujian mereka yang rata-rata masih rendah juga 
merupakan indikator yang cukup jelas untuk menilai rendahnya 
kemampuan bahasa Inggris mereka. Jelaslah bahwa dari keterangan-
keterangan di atas kemampuan atau penguasaan bahasa Inggris 
mahasiswa UIN Mataram boleh dikatakan belum mengalami 
peningkatan sehingga perlu ada upaya untuk memperbaikinya agar 
kedepannya bisa lebih baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, 
salah satunya melalui persiapan dan  perencanaan pembelajaran sebaik 
mungkin. 

Selanjutnya, kaitannya dengan pertanyaan bagaimana 
kemampuan bahasa Inggris mahasiswa UIN Mataram pada keempat 
aspek keterampilan berbahasa Inggris yang ada (menyimak, berbicara, 
membaca, menulis), para dosen yang diwawancarai kembali 
menegaskan bahwa kemampuan mahasiswa masih jauh dari harapan 
padahal menurut mereka mahasiswa UIN Mataram cukup beruntung 
karena sks yang dialokasikan untuk MKU bahasa Inggris cukup banyak 
dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya dan kesempatan ini 
menurut mereka seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 
mahasiwa. Secara lebih khusus, mereka memberi contoh kemampuan 
berbicara mahasiswa seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan 
kemampuan membaca terutama kemampuan dalam memahami teks 
yang menurut mereka masih banyak mahasiswa yang susah memahami 
dan mengerti teks yang dibacanya. Menyadari hal itu, mereka 
menyarankan agar mahasiswa hendaknya terus dimotivasi untuk 
mendorong semangat  dan minat mereka dalam belajar bahasa Inggris. 
Tentu banyak cara atau strategi  yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa, salah 
satunya adalah perencanaan program pembelajaran dengan sebaik-
baiknya.  

Sementara itu, kaitannya dengan pertanyaan yang mana di antara 
keempat keterampilan berbahasa Inggris (menyimak, berbicara, 
membaca, menulis) tersebut yang harus ditekankan, dua orang dosen 
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yang diwawancarai mengemukakan bahwa keterampilan berbicara 
sudah saatnya lebih ditekankan kepada mahasiswa UIN Mataram 
mengingat kedua keterampilan berbahasa ini sifatnya dasar dan jarang 
dilatihkan secara intensif kepada mahasiswa. Mereka lebih jauh 
berpendapat bahwa banyaknya mahasiswa yang tidak bisa berbicara 
dalam bahasa Inggris meskipun sudah belajar bertahun-tahun karena 
mereka jarang dilatih dan diajak berbicara dalam bahasa Inggris, apalagi 
materi yang diajarkan di UIN Mataram lebih condong kepada 
penguasaan tata bahasa. Dengan demikian, menurut mereka perlu ada 
reorientasi pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram. Satu orang 
dosen lainnya yang diwawancarai mengatakan bahwa keterampilan 
membaca dan keterampilan berbicara hendaknya lebih ditekankan 
daripada keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini menurutnya untuk 
melatih mahasiswa memahami teks-teks berbahasa Inggris untuk 
keperluan studinya dan dengan kemampuan berbicara yang 
dikuasainya, mereka bisa menyampaikan atau mengemukakan hasil 
bacaanya atau menyatakan pendapat tentang apa yang telah dibacanya. 
Satu orang dosen lagi berpendapat bahwa ketermapilan membaca dan 
keterampilan menulis adalah dua keterampilan berbahasa yang perlu 
ditekankan pengajarannya bagi mahasiswa UIN Mataram. Menurutnya, 
mahasiswa UIN Mataram perlu dilatih bagaimana membaca dan 
memahami artikel-artikel ilmiah ataupun referensi-referensi yang 
berbahasa Inggris dan juga menulis yang baik dalam bahasa Inggris. 
Hal inilah yang paling penting menurutnya, sementara keterampilan 
berbahasa lainnya dapat diajarkan secara gradual atau bertahap.  

Terkait dengan pertanyaan yang mana di antara  keempat 
keterampilan berbahasa Inggris (menyimak, berbicara, membaca, 
menulis) tersebut yang sulit dikuasai oleh mahasiswa, para dosen yang 
diwawancarai umumnya menjawab bahwa keterampilan menyimak 
merupakan aspek keterampilan berbahasa yang paling sulit dikuasai. 
Selain menurut mereka memerlukan pendengaran yang baik, juga harus 
jeli dalam meamahami ungkapan-ungkapan tertentu yang digunakan 
oleh pembicara atau orang yang didengarkan. Sementara 
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permasalahannya yang ada menurut mereka adalah keterampilan 
berbahasa ini jarang diajarkan atau diberikan, selain karena terbatasnya 
fasilitas juga materi yang tersedia untuk diajarkan kepada mahasiswa 
belum ada. Mereka menambahkan bahwa sesulit-sulitnya keterampilan 
berbahasa yang lainnya, namun boleh dikatakan lebih sering diajarkan 
sehingga mereka masih bisa untuk menguasainya walaupun tidak 
maksimal. Hal yang dapat ditegaskan di sini adalah bahwa apa yang 
menjadi jawaban mahasiswa dalam angket terkait keterampilan 
berbahasa yang paling sulit dikuasai, sejalan dengan pendapat para 
dosen yang duraikan di atas sehingga ke depan perlu ada langkah 
ataupun tindak lanjut untuk mengajarkan atau melatihkan keterampilan 
ini secara lebih sering dan intensif agar mahasiswa secara perlahan 
dapat menguasainya. 

Selanjutnya, ketika para dosen ditanya apakah keempat 
keterampilan berbahasa Inggris (menyimak, berbicara, membaca, 
menulis) tersebut perlu diajarkan kepada mahasiswa UIN Mataram, 
mereka rata-rata berpendapat bahwa keempat keterampilan berbahasa 
Inggris tersebut sangat penting untuk diberikan, terutama kepada 
mahasiswa tahun pertama atau mahasiswa baru yang mulai kuliah di 
UIN Mataram untuk memberikan bekal awal pengetahuan 
keterampilan berbahasa Inggris kepada mereka. Menurut para dosen, 
selama ini yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris di UIN 
Mataram adalah keempat keterampilan berbahasa Inggris tersebut 
cenderung diabaikan dan umumnya para dosen lebih banyak 
memberikan materi sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku ajar 
yang telah disiapkan oleh lembaga yang isinya sebagain besar berupa 
pelajaran tata bahasa. Padahal menurut mereka lebih jauh, pelajaran 
keterampilan berbahasa adalah pelajaran mendasar yang harus 
diajarkan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, 
baik lisan maupun tulisan dan keempat keterampilan berbahasa 
tersebut memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dan lainnya. 
Adapaun pelajaran tata bahasa menurut mereka bisa saja diajarlan 
terintegrasi dengan pelajaran keempat keterampilan berbahasa 
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tersebut. Jadi, dapat kemukakan bahwa pengajaran keterampilan 
berbahasa sangat penting dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 
mahasiswa dalam berbahasa Inggris untuk berbagai tujuan, keperluan, 
dan keadaan. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kompetensi 
berbahasa Inggris secara utuh bagi mahasiswa.  

Ketika ditanya tentang sub-subketerampilan yang harus dikuasai 
atau dicapai oleh mahasiswa pada masing-masing aspek keterampilan 
berbahasa Inggris, pendapat para dosen yang diwawancarai adalah 
untuk keterampilan menyimak, menyimak pidato, kuliah atau 
prsentasi-presentasi lisan, debat, percakapan, musik atau lagu dari dari 
video atau audio merupakan beberapa subketerampilan berbahasa yang 
dapat diberikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 
menyimak mereka. Sedangkan untuk keterampilan berbicara, beberapa 
subketerampilan yang dapat diajarkan menurut para dosen adalah 
melakukan percakapan yang difokuskan pada latihan-latihan 
menggunakan fungsi bahasa, melakukan presentasi lisan ataupun 
mengungkapakn pikiran/pendapat/perasaan secara lisan. Semua hal 
ini diyakini oleh para dosen sangat dibutuhkan oleh mahsiswa, selain 
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat mengembangkan 
kemampuan komunikasi mahasiswa. Untuk keterampilan membaca, 
para dosen mengemukakan bahwa mahasiswa perlu dipajankan dengan 
bacaan-bacaan sederhana yang dapat dipahami dengan mudah oleh 
mahasiswa. Beberapa subketerampilan yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa menurut mereka adalah membaca artikel-artikel ilmiah dari 
berbagai sumber, iklan, brosur, koran, majalah, dan sebagainya yang 
dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca mahasiswa. 
Selanjutnya, untuk keterampilan menulis, yang diperlukan oleh 
mahasiswa menurut para dosen yang diwawancarai adalah menulis 
berbagai macam genre teks, esay atau karangan bebas, membuat 
catatan perkulihan, baik dari buku maupun penjelasan lisan yang 
didengarkan, membuat ringkasan dari buku atau perkuliahan lisan, dan 
sebagainya. Semua subketerampilan ini menurut mereka dimaksudkan 
agar mahasiswa terlatih menulis berbagai teks yang sering ditemukan 
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dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus melatih kemampuan 
menulis akademik mahasiswa. Pendapat-pendapat para dosen di atas 
mengisyaratkan pentingnya mempersiapkan dan mengeksplorasi 
beragam sumber ataupun aktivitas pembelajaran yang dapat 
mendorong dan meningkatkan kemampuan mahasiswa pada keempat 
keterampilan berbahasa tersebut. 

Pertanyaan lainnya yang diajukan adalah berkaitan dengan pola 
atau aktivitas pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram yang harus 
ditekankan. Terhadap pertanyaan ini, para dosen sepakat mengatakan 
bahwa sudah saatnya pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram 
beriorientasi pada bagaimana mengaktifkan peran mahasiswa dalam 
pembelajaran di kelas. Mereka menambahkan bahwa dalam 
pembelajaran yang dilakukan saat ini mahasiswa terlihat pasif dan tidak 
punya kreativitas, karena lebih banyak menyimak penjelasan dosen dan 
menulis apa yang didengar tanpa diikuti oleh aktivitas-aktivitas 
pembelajaran yang menantang. Persoalan ini menurut mereka tentu 
saja harus dipahami oleh para dosen sebagai ujung tombak pelaksanaan 
pembelajaran. Dosen, karena itu menurut mereka harusnya berperan 
sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembelajaran di mana mereka 
bertindak sebagai pendamping belajar bagi mahasiswanya dengan 
suasana belajar yang demokratis dan menyenangkan. Dengan kata lain, 
dalam proses pembelajaran mahasiswalah sebagai titik sentral di mana 
mereka yang lebih aktif, mencari dan memecah permasalahan belajar 
mereka dan dosen berperan memfasilitasi atau membantu kesulitan 
yang dihadapi mahasiswanya. 

Terakhir, berkaitan dengan pertanyaan apa sebaiknya bentuk  tes 
yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa, para 
dosen yang diwawancarai rata-rata memberikan jawaban bahwa 
hendaknya tes yang digunakan adalah tes yang secara tepat mengukur 
kompetensi berbahasa Inggris mahasiswa sehingga diperoleh data yang 
akurat dan bisa dijadikan dasar yang tepat dalam mengambil keputusan. 
Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa jenis atau bentuk tes yang akan 
digunakan sangat tergantung pada kompetensi yang hendak dinilai. 
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Mereka mencontohkan tes untuk menilai kemampuan berbicara  
mahasiswa, dapat digunakan tes kinerja berupa wawancara, bercerita, 
diskusi, dan sebagainya. Untuk menilai kemampuan membaca 
mahasiswa, dapat digunakan tes memahami teks bacaan seperti 
menarik kesimpulan tentang isi teks, memahami maksud tersirat dalam 
teks,  memahami gagasan utama dalam teks, dan sebagainya. Selain itu 
mereka juga berpendapat bahwa tes yang pilih hendaknya bisa 
digunakan untuk menilai proses pembelajaran, tidak hanya beorientasi 
pada penilaian hasil akhir pembelajaran. Dengan demikian menurut 
mereka, apapun jenis tes yang dipilih, harus dipertimbangkan 
keefektifannya dan tes hendaknya dilakukan secara komprehensif 
dalam arti memperhatikan berbagai aspek untuk mendapatkan hasil 
penilaian yang yang akurat dan adil. 

2.  Hasil Pengembangan Awal Perangkat Pembelajaran Bahasa 
Inggris Integratif-Komunikatif Untuk Mahasiswa UIN 
Mataram 

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu sarana yang 
digunakan oleh pengajar untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 
secara sistematik sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang 
diinginkan. Adapun perangkat pembelajaran yang didesain atau 
disusun adalah perangkat pembelajaran MKU Bahasa Inggris 
Matrikulasi 1 untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) 
Mataram. Perangkat pembelajaran ini dirancang untuk mendukung 
kegiatan perkuliahan  MKU Bahasa Inggris Matrikulasi 1 di berbagai 
jurusan ataupun fakultas yang ada di UIN Mataram, mengingat 
keterbatasan sarana pembelajaran dan pentingnya mata kuliah ini.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dipaparkan pada 
bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa mahasiswa membutuhkan 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris yang dapat memfasilitasi 
mereka dalam belajar bahasa Inggris dan mendorong motivasi mereka 
untuk bisa berkomunikasi secara aktif di kelas. Perangkat pembelajaran 
yang telah dirancang atau disusun terdiri dari silabus, Satuan Acara 
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Perkuliahan (SAP), bahan ajar, dan instrumen penilaian. Penyusunan 
semua perangkat pembelajaran ini menggunakan pendekatan 
integratif-komunikatif  yang menekankan pada pemaduan berbagai 
aspek bahasa dalam pembelajaran guna mengembangkan kempetensi 
komunikatif mahasiswa.   

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mengenai hasil 
pengembangan awal atau draf perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
yang telah dikembangkan. 

a. Silabus 

Silabus merupakan perangkat pembelajaran pertama yang 
dikembangkan. Silabus yang dikembangkan adalah silabus pengajaran 
MKU Bahasa Inggris Matrikulasi 1 untuk mahasiswa UIN Mataram 
yang didesain berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini, yakni integratif-komunikatif. 
Silabus ini merupakan kombinasi atau campuran antara silabus 
berbasis tugas, silabus fungsional, silabus berbasis topik, dan silabus 
struktural. Silabus ini memuat sejumlah topik atau tema yang berkaitan 
dengan hal-hal yang dibicarakan atau ditemukan dalam kehidupan 
nyata atau sehari-hari, tugas-tugas komunikasi yang berkaitan dengan 
topik atau tema yang dibicarakan, fungsi-fungsi bahasa untuk 
mengkomunikasikan topik atau tema yang dibahas, dan 
leksikogramatika yang diperlukan untuk mengungkapan fungsi-funsi 
bahasa yang digunakan. Lebih jauh, tugas-tugas komunikasi yang 
dirancang akan mengintegrasikan keterampilan-ketrampilan berbahasa 
dan keterampilan lainnya. Dengan demikian, isi silabus yang akan 
dikembangkan adalah kumpulan tugas-tugas komunikasi yang akan 
dilakukan ketika bahasa digunakan. Adapun tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai adalah mengembangkan kompetensi pembelajar dalam 
berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan bahasa Inggris pada 
level pre-intermediate. Terdapat 10 (sepuluh) topik yang dirancang dalam 
silabus ini, di mana masing-masing topik dikembangkan dalam bentuk 
unit-unit.  
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Untuk lebih jelasnya, berikut adalah draf silabus MKU Bahasa 
Inggris Matrikulasi 1 berpendekatan integratif-komunikatif yang 
dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram dalam bentuk tabel. 

 
Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

Unit Topik Fungsi Bahasa 
1 New People  Greeting 

 Introducing  Yourself 
 Introducing Others 

2 Family 
Entertainment 

 Expressing Likes 
 Expressing Dislikes 
 Expressing  Preferences 

3 Job Application   Asking for Information 
 Giving Information 

4 Gadgets and 
Machines 

 Asking for Instruction 
 Giving Instruction  
 Following Instruction 

5 Personal 
Experiences  

 Asking about Past 
Actions/Events 

  Retelling about Past 
Actions/Events 

6 Future Life 
 

 Asking about Future 
Plans/Intentions 

 Expressing about Future 
Plans/Intentions 

 Expressing Purposes 
7 Public Celebration   Expressing Congratulations 

 Expressing Hopes/Wishes 
 Expressing Gratitudes 
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8 Foreign Languages   Asking about Abilities  
 Expressing Abilities 
 Expressing Inabilities 

9 General Election  Asking for Certainty 
 Expressing Certainty 
 expressing Uncertainty 

10 Social Media  
 

 Stating Opinion  
 Expressing Agreement  
 Expressing Disagreement 

 
Tabel 24 Draf atau hasil awal pengembangan silabus 

b. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

Perangkat pembelajaran berikutnya yang dikembangkan setelah 
selesai merancang silabus adalah Satuan Acara Perkuliahan (SAP). 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dikembangkan  dalam penelitian 
ini mengacu pada  silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. 
Dengan kata lain, Satuan Acara Perkuliahan (SAP)  yang 
dikembangkan merupakan penjabaran dari silabus agar kegiatan 
pembelajaran dapat diimplementasikan dengan baik di kelas. 
Komponen dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang 
dikembangkan terdiri dari  identitas mata kuliah yang meliputi nama 
dan kode mata kuliah, jenjang, bobot sks dan semester;  deskripsi mata 
kuliah yang menggambarkan secara singkat mata kuliah yang akan 
diajarkan seperi kedudukan dan pentingnya mata kuliah, tujuan 
diadakannnya mata kuliah, dan materi atau isi mata kuliah; standar 
kompetensi yang merupakan  pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
yang harus dikuasai mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran; 
kompetensi dasar yang merupakan pengetahuan, keterampilan dan 
sikap minimal yang harus dicapai mahasiswa untuk menunjukkan 
bahwa mahasiswa telah menguasai standar kompetensi yang telah 
ditetapkan; metode pembelajaran yang memuat strategi atau cara 
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melaksanakan pembelajaran; media/alat pembelajaran yang meliputi 
alat bantu melaksanakan pembelajaran; evalusi yang meliputi aspek-
aspek yang digunakan untuk menilai kegiatan pembelajaran; materi 
pembelajaran yang berisi topik-topik yang akan disampaikan dalam 
pembelajaran; dan referensi yang merupakan sumber-sumber atau 
rujukan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 

Berikut adalah draf Satuan Acara Perkuliahan (SAP) MKU 
Bahasa Inggris Matrikulasi 1 berpendekatan integratif-komunikatif 
yang dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram dalam bentuk 
tabel. 

 

No Aspek Keterangan 

1 Identitas Mata Kuliah 
 

 Nama  mata kuliah 
 Kode mata kuliah 
 Jenjang 
 Bobot sks 
 Semester 

2 Deskripsi Mata Kuliah 
 

 Kedudukan dan pentingya 
mata kuliah 

 Tujuan mata kuliah secara 
umum 

 Isi mata kuliah secara 
umum 

3 Standar Kompetensi  Pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap yang harus 
dikuasai oleh mahasiswa 

4 Kompetensi Dasar  Pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap minimal  yang 
harus dicapai oleh 
mahasiswa 

5 Metode Pembelajaran  Strategi atau cara 
melaksanakan pembelajaran 
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6 Media/Alat Pembelajaran  Alat bantu melaksanakan 
pembelajaran 

7 Evaluasi  Aspek-aspek untuk menilai 
kegiatan pembelajaran 

8 Materi Pembelajaran  Topik-topik yang akan 
dibahas atau disampaikan 
dalam pembelajaran 

9 Referensi  Sumber atau rujukan untuk 
mendukung kegiatan 
pembelajaran. 

 
Tabel 25 Draf atau hasil awal pengembangan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP) 

c. Materi Ajar 

Materi ajar adalah perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
berikutnya setelah selesai mengembangkan SAP. Perlu diketahui 
bahwa sebelum mengembangkan materi ajar, peneliti terlebih dahulu 
mengumpulkan berbagai sumber untuk dijadikan bahan dalam materi 
ajar yang dikembangkan, seperti buku-buku referensi, artikel dari 
internet, audio untuk latiham menyimak atau rekaman dari internet, 
dan sebagainya.  

Materi ajar yang dikembangkan adalah materi ajar Bahasa Inggris 
Matrikulasi 1 untuk mahasiswa semester satu di UIN Mataram dengan 
menggunakan pendekatan integratif-komunikatif yang dirancang 
untuk mengembangkan kompetensi komunikatif mahasiswa pada 
keempat aspek keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, 
membaca, menulis dan aspek bahasa lainnya yaitu kosakata dan tata 
bahasa. Dalam materi ajar ini, aspek-aspek keterampilan berbahasa dan 
aspek bahasa lainnya disajikan secara terpadu  agar mahasiswa dapat 
belajar secara seimbang dan lebih optimal yang pada gilirannya akan 
mendorong mereka lebih aktif berkomunikasi di kelas. 
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Pengembangan materi ajar didasarkan pada silabus yang telah 
dikembangkan sebelumnya. Materi ajar ini berbasis pada tugas yang 
memuat seperangkat tugas-tugas komunikasi yang akan dilakukan 
oleh pembelajar, seperti bermain peran, kerja kelompok, kerja 
berpasangan, stimulasi dan lainnya yang dirancang untuk menunjang 
pembelajaran bahasa integratif dan komunikatif. Lebih jelasnya, 
materi ajar yang dikembangkan berbentuk buku ajar yang berisi unit-
unit pembelajaran dan tugas-tugas untuk kegiatan pembelajaran di 
mana setiap  unit dirancang  untuk  bahan  pembelajaran  selama  empat  
jam pelajaran atau setara dengan dua kali pertemuan dan rata-rata 
terdiri  dari 10 (sepuluh) tugas atau kegiatan  pembelajaran. Tugas-tugas 
dikembangkan secara integratif agar mahasiswa dapat berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tugas-tugas yang   dikembangkan  
terdiri dari   tugas-tugas  untuk   keempat   keterampilan berbahasa, 
tugas-tugas untuk pembelajaran kosakata, dan tugas-tugas untuk 
pembelajaran tata bahasa. Selanjutnya, penyajian tugas-tugas ini 
dimulai dari tugas-tugas yang dirancang untuk pengembangan 
keterampilan berbahasa lisan dan dilanjutkan dengan pengembangan 
keterampilan berbahasa tulis. Sementara itu, tugas-tugas yang berkaitan 
dengan kosakata dan tata bahasa juga dirancang untuk memperkuat 
tugas-tugas sebelumnya.  

Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan deskripsi materi ajar 
Bahasa Inggris Matrikulasi 1 yang dikembangkan menggunakan 
pendekatan integratif-komunikatif untuk mahasiswa UIN Mataram.  

1) Tujuan 

Materi ajar Bahasa Inggris berpendekatan Integratif-
komunikatif 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 Matrikulasi 1. 
Dengan kata lain, materi ajar ini khusus didesain untuk  
mengembangkan sejumlah  kompetensi berbahasa Inggris sesuai 
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dengan kebutuhan dan minat mahasiswa. Materi ajar ini menyajikan 
sejumlah tugas atau aktivitas yang harus dilakukan pada setiap unit 
pembelajaran dengan topik atau tema yang beragam. Kegiatan 
pembelajaran   menerapkan model pembelajaran integratif-
komunikatif yang melibatkan beragam kegiatan komunikasi dalam 
keempat keterampilan berbahasa secara terpadu. Hal ini dimaksudkan 
untuk mengembangkan  kompetensi yang dituntut seperti yang telah 
dijabarkan dalam silabus, baik kompetensi berbahasa lisan maupun 
tulisan.  

2) Cakupan Isi Materi Ajar 

Materi ajar berpendekatan integratif-komunikatif ini merupakan 
satu paket bahan ajar yang dipersiapkan bagi mahasiswa untuk belajar 
bahasa Inggris selama satu semester di UIN Mataram. Materi ajar ini 
berisi 10 unit bahan ajar di mana tiap unitnya dikembangkan  
berdasarkan  serangkaian  kompetensi dasar (KD) yang  dikembangkan  
dari  standar kompetensi (SK).  Adapun cakupan isi materi ajar ini 
adalah topik atau tema, SK dan KD, kegiatan pembelajaran atau task 
yang mencakup keempat keterampilan berbahasa, dan unsur 
leksikogramatika pendukung berupa kosakata yang disesuaikan dengan 
tema dan topik dan fokus tata bahasa yang diperlukan untuk 
mengungkapkan kompetensi tersebut.  

3) Sistimatika Penyajian Isi Materi Ajar 

Tiap unit dalam materi ajar ini berisi serangkaian bahan ajar 
untuk mengembangkan kompetensi yang tercakup dalam KD. Bahan 
ajar yang disajikan dalam tiap unit bervariasi dan mencakup keempat 
keterampilan berbahasa yang dikembangkan secara terintegrasi. 
Aktifivitas pembelajaran atau tugas-tugas dikemas dalam bentuk 
komunikasi sederhana, baik lisan maupun tulisan, untuk mendorong 
keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Tiap unit 
dirancang mulai dari pengembangan kompetensi berbahasa lisan yang 
dilanjutkan dengan  kompetensi berbahasa tulis. Sebagai  contoh,  
kegiatan pertama yang berupa pemanasan dengan menyajikan gambar 
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dirancang untuk membangkitkan minat dan semangat mahasiswa 
mengikuti kegiatan pebelajaran serta menyiapkan mahasiswa pada 
tema pembelajaran yang akan diskusikan. Selanjutnya, kegiatan 
pembelajaran diarahkan untuk melaksanakan tugas-tugas, baik yang 
berkaitan dengan keterampilan berbahasa maupun memahami aspek 
bahasa lainnya secara terpadu. Selengkapnya mengenai sistematika 
penyajian isi materi ajar tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Topik atau Tema 

Dalam setiap unit materi ajar yang dikembangkan, topik atau 
tema  berfungsi  sebagai  kerangka  untuk  mengembangkan  
serangkaian aktivitas pembelajaran atau tugas. Ada 10 (sepuluh) topik 
yang dikembangkan dalam materi ajar ini, di mana masing-masing 
topik dimasukkan ke dalam satu unit. Topik-topik yang disajikan 
bervariasi dan berkaitan dengan hal-hal yang dibicarakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Topik-topik tersebut adalah (1) new people, (2) 
family entertainment, (3) job application, (4) modern Technologies, (5) personal 
experiences, (6) future life, (7) public celebration, (8) foreign languages, (9) general 
election, dan (10) social media. Pemilihan topik-topik tersebut lebih 
didasarkan pada pertimbangan kemenarikan dan kekiniannya. Sebagai 
contoh, topik modern technologies dan social media meruapkan topik-
topik terkini di mana banyak orang yang mengetahui, membicarakan, 
dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 
penyajian topik-topik dimulai dari topik yang relatif lebih mudah 
karena selain pengungkapannya  memerlukan  bentukan linguistik yang 
relatif sederhana,  juga lebih sering dihadapi atau dialami oleh 
mahasiswa.  

b) Fungsi Bahasa 

Setelah tema, fitur atau bagian selanjutnya yang disajikan dalam 
materi ajar yang dikembangkan adalah fungsi bahasa. Bagian ini juga 
merupakan kerangka utama dalam mengembangkan  bahan  ajar  pada 
tiap  unit. Fungsi-fungsi bahasa yang disajikan atau diajarkan 
disesuaikan dengan topik atau tema yang ada pada setiap unit. 
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Rinciannya adalah sebagai berikut: 
1) untuk topik new people, fungsi bahasa yang perlu dikuasai adalah 

introducing yourself, introducing others, and giving personal information.  
2) untuk topik  family entertainment, fungsi bahasa yang perlu dikuasai 

adalah expressing likes, dislikes, and preferences. 
3) untuk topik  job application, fungsi bahasa yang perlu dikuasai adalah 

asking for information, giving information, and clarifying information. 
4) untuk topik  modern technologies, fungsi bahasa yang perlu dikuasai 

adalah asking for instruction, giving instruction, and following instruction. 
5) untuk topik  personal experiences, fungsi bahasa yang perlu dikuasai 

adalah asking about past actions/events and retelling about past 
actions/events. 

6) untuk topik  future life, fungsi bahasa yang perlu dikuasai adalah 
asking about future plans/intentions, expressing about future 
plans/intentions, and expressing purposes. 

7) untuk topik  public celebration, fungsi bahasa yang perlu dikuasai 
adalah expressing congratulations, expressing hopes/wishes, and expressing 
gratitudes. 

8) untuk topik  foreign languages, fungsi bahasa yang perlu dikuasai 
adalah asking about abilities, expressing abilities, and expressing inabilities. 

9) untuk topik  general election, fungsi bahasa yang perlu dikuasai adalah 
asking for certainty, expressing certainty, and expressing uncertainty. 

10) untuk topik  social media fungsi bahasa yang perlu dikuasai adalah 
stating opinion, expressing agreement, and expressing disagreement. 

c) Keterampilan Menyimak  

Keterampilan  menyimak  adalah bagian atau fitur berikutnya 
yang disajikan dalam materi ajar yang dikembangkan. Pengembangan 
keterampilan ini mulai  dilakukan bersamaan dengan pengembangan 
keterampilan berbicara (speaking) di awal tahap pembelajaran. Dalam 
bagian ini, mahasiswa diminta untuk menyimak beberapa percakapan 
dalam bentuk rekaman audio dan mereka kemudian diminta untuk 
mengidentifikasi ungkapan-ungkapan (fungsi bahasa) yang digunakan 
oleh pembicara dalam percakapan atau dialog tersebut sebagai salah 
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satu indikator  tingkat  pemahaman  mahasiswa. Pada tahap 
selanjutnya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyimak 
kembali percakapan atau dialog tersebut  dan meresponnya  dengan  
menjelaskan atau menuliskan isi dari percakapan yang didengarkan. 
Semua kegiatan pembelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan 
model kepada mahasiswa mengenai penggunaan bentuk ungkapan  
bahasa lisan dalam komunikasi sesuai dengan tema yang didiskusikan. 

d) Keterampilan Berbicara  

Berikutnya bagian atau fitur yang ada dalam materi ajar yang 
dikembangkan adalah  keterampilan  berbicara. Dalam materi 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 
berkaitan dengan tema atau topik yang dibicarakan. Secara khusus, 
pengembangan keterampilan ini  dimaksudkan untuk meningkatkan  
kompetensi  mahasiswa dalam  melakukan  tindak  komunikasi  lisan  
secara alamiah tentang hal-hal yang mereka temui atau hadapi dalam 
kehidupan nyata sehari-hari, yakni menyampaikan gagasan atau 
informasi kepada orang lain. Aktivitas pembelajaran dirancang untuk 
mendorong mahasiswa berkomunikasi dengan  orang lain (teman 
sekelas)  dalam bentuk tugas berpasangan, tugas berkelompok, 
bermain peran, dan  diskusi kelas.  

e) Keterampilan Menulis  

Keterampilan menulis disajikan selanjutnya setelah keterampilan 
berbicara. Keterampilan ini dikembangkan untuk melatih mahasiswa 
menyampaikan atau mengungkapkan gagasannya dalam bentuk 
tertulis. Pengembangan keterampilan menulis dilakukan dengan 
melakukan tanya jawab untuk melengkapi atau mengisi informasi yang 
diperlukan  untuk membuat sebuah paragraf sebagai bentuk respon 
dari kegiatan berbahasa sebelumnya. Dalam melakukan kegiatan 
menulis,  mahasiswa dilatih menggunakan  beberapa fungsi bahasa, 
kosakata, dan tata bahasa yang tepat sesuai dengan topik atau tema 
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yang dijadikan sebagai bahan tulisan.  

f) Keterampilan Membaca  

Isi materi ajar berikutnya yang dikembangkan adalah 
keterampilan membaca. Kaitannya dengan hal ini, keterampilan 
membaca dikembangkan dengan melatih  mahasiswa membaca dan 
memahami berbagai teks pendek yang otentik, bermakna, dan menarik, 
dengan berbagai genre dan tema seperti  deskripsi, persuasi, exposisi, 
dan  sebagainya. Kegiatan membaca yang dilakukan mencakup  kegitan 
sebelum membaca, kegiatan ketika membaca dan kegiatan setelah 
membaca. Adapun aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk 
mengembangkan keterampilan membaca mahasiswa berupa menjawab  
pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan teks yang dibaca, memilih 
opsi  jawaban  yang  disediakan,  mengidentifikasi pernyataan yang 
benar dan salah.  

g) Leksikogramatika 

Terakhir yang disajikan dalam materi ajar yang dikembangkan 
adalah leksikogramatika yang mencakup pembelajaran kosakata dan 
tata bahasa. Seperti diketahui bahwa, untuk mengungkapkan fungsi-
fungsi bahasa dalam berkomunikasi diperlukan dukungan unsur 
leksikogramatika yang sesuai. Dengan kata lain, komponen 
leksikogramatika dibutuhkan sebagai pendukung untuk 
mengungkapkan fungsi-fungsi bahasa dan tema. Pemilihan kosakata 
dilakukan berdasarkan fungsi bahasa dan tema yang disajikan. Aktivitas 
pembelajaran dirancang untuk memperluas pengetahuan kosakata 
mahasiswa sehingga membantu dan mempermudah pemahaman 
terhadap topik yang dibicarakan, diantaranya adalah mencocokkan kata 
dengan definisinya, mencari definisi kata, melengkapi kalimat dengan 
kata yang benar, dan sebagainya. Pemilihan unsur tata bahasa yang 
menjadi penekanan disesuaikan dengan fungsi bahasa yang 
diungkapkan dan tema yang didiskusikan. Dalam penyajiannya, unsur 
tata bahasa dmulai dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit. Aktivitas 
pembelajaran tata bahasa dirancang untuk meningkatkan pengetahuan 
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kebahasaan mahasiswa serta melatih mereka menggunakan bahasa 
secara benar dan akurat dalam komunikasi sehari-hari. Beberapa 
kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk latihan tata bahasa adalah 
melengakapi percakapan, kalimat, menyususn kata menjadi kalimat 
yang benar, dan sebagainya.  

Gambaran singkat mengenai materi ajar berpendekatan 
integratif-komunikatif yang dikembangkan untuk mahasiswa UIN 
Mataram dapat dilihat pada tabel di bwah ini.  

No Aspek Keterangan 

1 Tujuan 
 

 Memenuhi tuntutan kurikulum UIN 
Mataram, yakni membekali mahasiswa 
kemampuan berkomunikasi dalam bahasa 
Inggris, baik lisan maupun tulisan 

2 Cakupan 
isi 
 

 Standar kompetensi 
 Kompetensi dasar  
 Topik atau tema yang berfungsi sebagai dasar 

mengembangkan tugas-tugas atau kegiatan 
pembelajaran 

 Tugas-tugas komunikasi yang sesuai dengan 
topik atau tema yang dibicarakan dan 
berfungsi mengintegrasikan keempat 
keterampilan berbahasa (menyimak, 
berbicara, membaca, menulis) 

 Unsur leksikogramatika yang berupa kosakata 
yang sesuai dengan topik atau tema yang 
dibahas dan butir-butir tata bahasa untuk 
mengungkapkan fungsi bahasa yang 
digunakan  

3 Sistemati
ka 
Penyajian 

 Setiap unit atau bagian berisi topik atau tema 
untuk mengembangkan kompetensi yang 
dirumuskan dalam kompetensi dasar 
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 Keterampilan berbahasa disajikan secara 
terintegrasi 

 Tugas-tugas atau kegiatan pembelajaran pada 
setiap bagian dirancang mulai dari 
keterampilan berbahasa lisan dan diakhiri 
oleh keterampilan bahasa tulis 

 Kosakata dan butir tata bahasa disajikan 
sebagai pendukung tema dan fungsi bahasa  

4 Keteramp
ilan 
Berbahas
a 

 Mencakup keempat keterampilan berbahasa 
secara terpadu dan proporsional  

 Tugas-tugas yang dirancang didasarkan pada 
keempat keterampilan berbahasa  

5 Kegiatan 
Pembelaj
aran 

 Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 
mendukung pengembangan kompetensi pada 
keempat keterampilan berbahasa 

 Kegiatan pembelajaran memuat aktivitas-
aktivitas komunikatif seperti permainan, 
bermain peran, simulasi, kerja kelompok, 
kerja berpasangan, dan sebagainya 

6 Evaluasi/
Penilaian 

 Evalusi dilakukan secara terintegrasi 
(kompetensi tindak bahasa dan kompetensi 
kebahasaan) 

 Evaluasi berbasis kinerja atau performa  
 

Tabel 26 Draf atau hasil awal pengembangan materi ajar 

d. Instrumen Penilaian 

Perangkat pembelajaran terakhir yang dikembangkan adalah 
instrumen penilaian.  Perangkat ini dikembangkan berdasarkan 
indikator-indikator yang dirumuskan dalam silabus atau  materi ajar  
yang dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mengukur  pencapaian 
kompetensi yang  diharapkan setelah mahasiswa selesai mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Instrumen penilaian yang dikembangkan 
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memuat secara garis besar kisi-kisi instrumen penilaian, rumusan soal-
soal tes untuk setiap unit pembelajaran, rubrik penilaian keterampilan 
berbicara dan rubrik penilaian keterampilan menulis yang dibuat secara 
khusus mengingat kedua jenis keterampilan ini merupakan 
keterampilan produktif yang harus dirumuskan batasan-batasan atau 
kriteria penilaiannya. Berikut adalah rancangan atau draf instrumen 
penilaian MKU Bahasa Inggris Matrikulasi 1 berpendekatan integratif-
komunikatif yang dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram 
dalam bentuk tabel. 

 
No Aspek Keterangan 
1 Kisi-kisi instrumen 

penilaian 
Kisi-kisi dibuat untuk memberikan 
gambaran secara umum mengenai 
cakupan atau isi materi  instrumen 
penilaian yang dikembangkan, 
termasuk indikator dan bobot 
penilaian yang ada pada masing-
masing aspek. 

2 Soal-soal Soal-soal memuat serangkaian 
pertanyaan  dan tugas-tugas  atau 
latihan yang harus dikejakan oleh 
mahasiswa untuk mengukur dan 
menilai penguasaan mereka 
terhadap materi pembelajaran yang 
sudah diajarkan.  

3 Rubrik penilaian 
keterampilan berbicara  

Rubrik ini dirancang sebagai 
panduan bagi pengajar dalam 
melaksanakan penilaian tehadap 
kemampuan berbicara mahasiswa 
menggunakan kriteria yang telah 
ditentukan. Panduan penskoran 
dibuat untuk masing-masing 
kriteria penilaian. 
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4 Rubrik penilaian 
keterampilan menulis  

Sama halnya dengan rubrik 
keterampilan berbicara, rubrik ini 
juga dirancang untuk memberi 
panduan atau batasan bagi 
pengajar dalam menilai 
kemampuan menulis mahasiswa 
menggunakan kriteria yang telah 
ditentukan. Rubrik ini juga 
dilengkapi dengan panduan 
penskoran.  

 
Tabel 27 Draf atau hasil awal pengembangan Instrumen Penilaian 

3. Validitas Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris 
Berpendekatan Integratif-Komunikatif yang Dikembangkan 
untuk Mahasiswa UIN Mataram 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perangkat  
pembelajaran yang telah dikembangkan terdiri silabus, SAP, materi  
ajar, dan instrumen penilaian. Tahapan berikutnya yang dilakukan 
setelah semua perangkat ini selesai dikembangkan adalah validasi ahli. 
Validasi ahli merupakan proses penilaian dan evaluasi terhadap 
perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan oleh ahli. Proses ini 
dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan sekaligus mendapatkan masukan dan persetujuan 
dari ahli. Berkaitan dengan hal ini, hasil pengembangan awal atau draf 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikonsultasikan kepada 
dua orang ahli yakni ahli desain dan ahli isi. Dalam proses ini, kedua 
orang ahli tersebut diberikan angket untuk menilai dan mengevaluasi 
serta memberikan komentar dan saran terhadap draf perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dengan harapan bahwa data yang 
diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk merevisi perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan. Berikut adalah paparan hasil 
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validasi yang dilakukan oleh ahli untuk setiap perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan. 

1) Hasil Validasi Silabus 

Berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh para ahli 
dengan menggunakan angket, diperoleh data bahwa draf silabus yang 
dikembangkan masuk dalam kategori “cukup valid” dengan rata-rata 
hasil validasi sebesar 83%. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 
perhitungan nilai angket yang diberikan oleh masing-masing ahli 
dengan menggunakan rumus yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya. Selengkapnya mengenai hasil validasi silabus oleh para 
ahli disajikan pada tabel berikut. 

 
Indikator 
Silabus  

No. 

Hasil Validasi Ahli 
Validat

or  
1 

Validat
or  
2 

Jumlah Hasil 
(%) 

Kriteria 

1 4 5 9 100% Sangat Valid 
2 4 5 9 100% Sangat Valid 
3 4 4 8 89% Cukup Valid 
4 4 4 8 89% Cukup Valid 
5 4 4 8 89% Cukup Valid 
6 4 4 8 89% Cukup Valid 
7 4 4 8 89% Cukup Valid 
8 4 5 9 100% Sangat Valid 
9 4 5 9 100% Sangat Valid 
10 4 4 8 89% Cukup Valid 
11 4 4 8 89% Cukup Valid 
12 3 4 7 78% Cukup Valid 
13 4 4 8 89% Cukup Valid 
14 4 5 9 100% Sangat Valid 
15 5 4 9 100% Sangat Valid 
16 3 4 7 78% Cukup Valid 
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17 3 4 7 78% Cukup Valid 
18 4 5 9 100% Sangat Valid 
19 4 5 9 100% Sangat Valid 
20 4 4 8 100% Sangat Valid 

Rata-
Rata 

3,9 4,4 8,25 83% Cukup Valid 

 
Tabel 28 Hasil Validasi Silabus 

 
Meskipun demikian, ada beberapa komentar atau saran dari para 

ahli mengenai draf silabus yang dikembangkan. Beberapa catatan dari 
para ahli adalah sebagai berikut.  
1) Rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar kurang jelas 

sehingga belum mencerminkan kompetensi yang hendak dicapai. 
2) Standar kompetensi dapat diturunkan menjadi beberapa 

kompetensi dasar sehingga cakupan kompetensi yang diajarkan 
tidak terlalu sederhana.  

3) Pengalaman belajar belum dirumuskan dengan baik sehingga 
kurang mencerminkan pembelajaran integratif-komunikatif. 

4) Pengalaman belajar kurang bervariasi dan tahapannya kurang 
sistematis sehingga perlu ditambah agar lebih variatif. 

5) Materi pembelajaran dalam silabus tidak disusun secara hirarkis 
sehingga perlu disusun kembali agar lebih sistematis dan sesuai 
dengan tingkat kompleksitasnya. 

6) Materi pembelajaran yang dirancang cukup kompleks sehingga 
disederhanakan sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh 
peserta didik.  

7) Jenis penilaian atau evaluasi yang dipakai masih belum begitu jelas 
sehingga perlu dipertimbangkan kembali agar lebih tepat dan 
sesuai dengan kompetensi dasar.  

8) Rumusan indikator capaian pembelajaran  kurang tepat dan tidak 
sesuai dengan kompetensi dasar. 
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9) Alokasi waktu yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan 
pembelajaran pada setiap unit tidak cukup atau kurang. 

10) Sumber belajar yang digunakan hendaknya lebih bervariasi tidak 
monoton. 

Dengan adanya masukan dan saran dari para ahli, maka 
rancangan (draf) silabus yang dikembangkan perlu direvisi agar menjadi 
lebih baik, lebih tepat, dan memenuhi kriteria untuk digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran. Adapun bagian-bagian yang direvisi untuk 
memperbaiki silabus yang dikembangkan sesuai saran dan masukan 
dari para ahli adalah sebagai berikut.  

a)  Rumusan standar kompetensi  

Kaitannya dengan masalah ini,  rumusan standar kompetensi 
direvisi agar tergambar kompetensi yang hendak diajarkan kepada 
mahasiswa, yakni keempat keterampilan berbahasa secara integratif 
dan aspek bahasa lainnya yaitu kosakata dan tata bahasa. Revisi juga 
dilakukan terhadap rumusan kompetensi dasar yang awalnya hanya 
mencakup dua kompetensi saja untuk setiap topik atau tema, 
selanjutnya ditambahkan satu kompetensi lagi sehingga berjumlah tiga 
kompetensi.  

b) Pengalaman belajar  

Berkaitan dengan hal ini, rancangan kegiatan pembelajaran yang 
merupakan serangkaian pengalaman belajar yang akan diperoleh oleh 
mahasiswa, ditinjau kembali untuk dilakukan penyempurnaan dengan 
menambahkan beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa  untuk berlatih secara 
maksimal mempraktekkan keempat keterampilan berhasa secara 
terpadu dalam berbagai konteks komunikasi  serta mengurutkannya 
kembali agar lebih sistematis dan berkelanjutan. Penambahan kegiatan 
pembelajaran lainnya juga dilakukan dengan mempertimbangkan 
keefektifan dan pelibatan mahasiswa agar pembelajaran tetap 
menyenangkan atau tidak membosankan. 
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c) Materi pembelajaran  

Untuk memperbaiki bagian ini, topik- topik atau tema 
pembelajaran yang terdapat dalam setiap unit dilihat kembali untuk 
mengkaji apakah sudah tersusun dengan baik atau tidak, terutama 
menyangkut urutan atau gradasinya. Beberapa topik atau tema perlu di 
susun kembali atau direposisi agar tersusun jelas sesuai dengan tingkat 
kesulitannya. Begitu juga dengan materi atau isi yang berkaitan dengan 
fungsi bahasa yang disajikan. Beberapa perlu diurutkan kembali untuk 
disesuaikan dengan topik atau tema yang memayunginya serta 
mempertimbngkan tingkat kesukaran dan kompleksitasnya sehingga 
pembelajaran benar-benar dimulai dari yang mudah kemudian 
dilanjutkan dengan bagian yag mudah. 

d) Penilaian 

Menyangkut bagian ini, jenis penilaian yang digunakan untuk 
mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, direvisi dan 
diganti dengan sistem penilain yang lebih tepat, dalam hal ini, 
digunakan jenis penilaian yang dipandang bisa mengukur apa yang 
semestinya diukur. Apalagi dalam silabus ini, keterampilan berbahasa 
yang diajarkan bersifat integratif dan lebih memfokuskan pada kegiatan 
komunikasi secara aktif, sehingga tes kinerja dan tes-tes lisannya lebih 
tepat daripada tes-tes standar  dalam pengajaran aspek bahasa yang 
terpisah  agar serasi dan selaras dengan kompetensi dasar yang hendak 
dinilai. 

e) Indikator 

Agar indikator capaian pembelajaran lebih tepat dan sesuai 
dengan kompetensi dasar seperti yang disarankan oleh ahli, maka revisi 
beberapa butir indikator perlu dilakukan. Kaitannya dengan hal ini, 
rumusan indikator yang dianggap belum tepat atau sesuai, disusun 
kembali sedemikian rupa agar dapat merepresentasikan capaian 
pembelajarn yang terdapat dalam kompetensi dasar. Selain itu, 
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indikator-indikator lain yang relevan diidentifikasi untuk ditambahkan 
agar capain pembelajaran yang telah ditentukan dapat terwujud. 

f) Alokasi Waktu 

Berkaitan dengan hal ini, alokasi waktu untuk masing-masing 
unit pembelajaran ditambah dan disesuaikan dengan waktu yang 
tersedia sehingga waktu yang dialokasikan dalam setiap kali pertemuan 
menjadi cukup dan proporsional. 

g) Sumber belajar 

Beberapa sumber belajar yang digunakan untuk mendukung 
penyususnan silabus dinilai belum cukup dan kurang variatif sehingga 
perlu ada penambahan sumber-sumber lain yang relevan. Untuk 
merevisi bagian ini,  sumber-sumber belajar lainnya baik dari internet 
maupun buku-buku, terutama yang berkaitan langsung dengan 
pembelajaran bahasa Inggris, dicari atau ditambah lebih banyak untuk 
mendukung proses pembelajaran.  

2) Hasil Validasi Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

Hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh para ahli dalam 
angket yang diberikan menunjukkan bahwa tingkat validitas draf 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dikembangkan memiliki 
kualifikasi tingkat kevalidan “cukup valid” dengan skor rata-rata hasil 
validasi sebesar 86%. Validitas tersebut didukung oleh hasil 
perhitungan nilai angket yang diberikan oleh masing-masing ahli 
dengan menggunakan rumus yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya.  Berikut adalah  hasil validasi Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP) yang dilakukan oleh para ahli dalam bentuk tabel. 

 
Indikator 

SAP  
No. 

Hasil Validasi Ahli 
Valid
ator  

1 

Valid
ator  

2 

Jumlah Hasil 
(%) 

Kriteria 

1 4 5 9 90% Sangat Valid 
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2 4 5 9 90% Sangat Valid 
3 4 5 9 90% Sangat Valid 
4 4 5 9 90% Sangat Valid 
5 4 4 8 80% Cukup Valid 
6 4 4 8 80% Cukup Valid 
7 4 4 8 80% Cukup Valid 
8 4 4 9 90% Sangat Valid 
9 4 5 9 90% Sangat Valid 
10 4 4 8 80% Cukup Valid 
11 4 4 8 80% Cukup Valid 
12 4 4 8 80% Cukup Valid 
13 5 5 10 100% Sangat Valid 
14 4 4 8 80% Cukup Valid 

Rata-
Rata 

4,1 4,4 8,6 86% Cukup Valid 

 
Tabel 29 Hasil Validasi Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

Meskipun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dikembangkan 
masuk dalam kategori “sangat valid,” para ahli juga memberi catatan  
berupa komentar dan saran mengenai draf Satuan Acara perkuliahan 
(SAP) yang dikembangkan.  Beberapa komentar dan saran dari para 
ahli adalah sebagai berikut.  
1) Identitas mata kuliah hendaknya dilengkapi dengan kode mata 

kuliah dan nama jurusan atau prodi di mana mata kuliah tersebut 
akan diajarkan.  

2) Deskripsi mata kuliah juga perlu diuraikan dalam Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP) agar pengajar mendapatkan gambaran atau 
panduan yang jelas mengenai mata kuliah yang hendak diajarkan. 

3) Metode pembelajaran kurang bervariasi dan kurang sesuai dengan 
kompetensi dasar yang hendak dicapai. 

4) Media pembelajaran yang digunakan perlu ditambahkan dan 
hendaknya menggunakan media yang otentik agar bisa 
mendukung kegiatan pembelajaran bahasa yang lebih komunikatif.   
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5) Bobot untuk masing-masing aspek penilaian atau evaluasi kurang 
proporsional dan hendaknya aspek penilaian yang berupan ujian 
lisan perlu diberikan bobot yang lebih besar. 

Berdasarkan komentar dan saran di atas, maka revisi terhadap 
beberapa bagian draf Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang 
dikembangkan perlu dilakukan agar layak dan memenuhi kriteria untuk 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah revisi draf 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dikembangkan sesuai saran dan 
masukan dari para ahli.  

a) Identitas dan Deskripsi Mata kuliah 

Berkaitan dengan hal ini, kode mata kuliah dan jurusan di mana 
mata kuliah tersebut akan diajarkan yang awalnya tidak terisi kemudian 
dicantumkan setelah diadakan penelusuran dalam buku pedoman 
pendidikan di UIN Mataram agar menjadi lebih jelas. Selain itu, uraian 
deskripsi mata kuliah yang sudah digambarkan dalam silabus, 
dicantumkan kembali dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) untuk 
melengkapi bagian yang dianggap kurang lengkap. 

b) Metode Pembelajaran 

Untuk merevisi bagian ini, metode-metode pembelajaran yang 
telah dirancang sebelumnya dipertimbangkan kembali dan beberapa di 
antaranya ditiadakan karena tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang 
hendak dicapai dan prinsip-prinsip pembelajaran komunikatif dan 
selanjutnya diganti dengan metode pembelajaran yang lebih tepat serta 
mampu mendorong keterlibatan atau partisipasi aktif mahasiswa dalam 
kegiatan pembelajaran. 

c) Media Pembelajaran 

Kaitannya dengan masalah ini, media pembelajaran yang 
digunakan ditambah agar lebih variatif dan yang paling penting bisa 
menjadi sarana yang effektif untuk menyampaikan pembelajaran. 
Disamping itu, media yang dipilih atau digunakan diharapkan mampu 
mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran 
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serta dapat menjalin hubungan yang efektif antara dosen dan 
mahasiswa. 

d) Evaluasi 

Terkait hal ini, proporsi untuk masing-masing aspek penilaian 
diatur atau disusun kembali agar lebih sesuai dengan jenis penilaian 
yang digunakan dan mampu memberikan bobot penilaian yang tepat 
dan berimbang. Secara khusus, aspek penilaian yang berkaitan dengan 
tes kinerja diberikan bobot yang lebih besar karena menjadi aspek 
utama dalam penilaian kegiatan pembelajaran. 

 
3) Hasil Validasi Materi Ajar 

Menurut hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh para 
ahli menggunakan  angket yang diberikan,  diketahui bahwa draf materi 
ajar  yang dikembangkan masuk dalam kategori “cukup valid” dengan 
skor rata-rata hasil validasi sebesar 82%. Hal ini tampak dari hasil 
perhitungan nilai angket yang diberikan oleh masing-masing ahli 
dengan menggunakan rumus yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya.  Selengkapnya mengenai hasil validasi materi ajar yang 
dikembangkan berdasarkan penilaian para ahli dapat disajikan pada 
tabel di bawah ini. 
 

Indikator 
Materi Ajar  

No. 

Hasil Validasi Ahli 
Valid
ator 1 

Valid
ator 2 

Jumlah Hasil 
(%) 

Kriteria 

1 5 4 9 90% Sangat Valid 
2 4 3 7 70% Kurang Valid 
3 4 4 8 80% Cukup Valid 
4 4 4 8 80% Cukup Valid 
5 4 4 8 80% Cukup Valid 
6 4 5 9 90% Sangat Valid 
7 4 4 8 80% Cukup Valid 
8 5 4 9 90% Sangat Valid 
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9 5 3 8 80% Sangat Valid 
10 3 4 7 70% Kurang Valid 
11 4 3 7 70% Kurang Valid 
12 5 3 8 80% Cukup Valid 
13 5 4 9 90% Sangat Valid 
14 5 4 9 90% Sangat Valid 
15 4 5 9 90% Sangat Valid 
16 4 4 8 80% Cukup Valid 
17 5 4 9 90% Sangat Valid 
18 5 4 9 90% Sangat Valid 
19 5 4 9 90% Sangat Valid 
20 5 3 8 80% Cukup Valid 
21 4 4 8 80% Cukup Valid 
22 5 4 9 90% Sangat Valid 
23 4 3 7 70% Kurang Valid 
24 4 4 8 80% Cukup Valid 
25 5 4 9 90% Sangat Valid 
26 3 3 6 60% Kurang Valid 
27 4 4 8 80% Cukup Valid 
28 4 5 9 90% Sangat Valid 
29 5 4 9 90% Sangat Valid 
30 4 4 8 80% Cukup Valid 
31 5 4 9 90% Sangat Valid 
32 4 3 7 70% Kurang Valid 
33 4 3 7 70% Kurang Valid 
34 4 4 8 80% Cukup Valid 
35 4 4 8 80% Cukup Valid 
36 5 4 9 90% Sangat valid 
37 5 5 10 100% Sangat Valid 
38 4 3 7 70% Kurang Valid 
39 4 5 9 90% Sangat Valid 
40 4 4 8 80% Cukup Valid 
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41 4 4 8 80% Cukup Valid 
42 5 4 9 90% Sangat Valid 
43 4 4 8 80% Cukup Valid 
44 5 5 10 100% Sangat Valid 
45 5 3 8 80% Cukup Valid 
46 3 4 7 70% Kurang Valid 
47 4 4 8 80% Cukup Valid 
48 4 4 8 80% Cukup Valid 
49 4 3 7 70% Kurang Valid 
50 4 4 8 80% Cukup Valid 

Rata-Rata 4,3 3,9 8,2 82% Cukup Valid 
 

Tabel 30 Hasil Validasi Materi Ajar 
 

Meskipun materi  ajar  yang dikembangkan masuk dalam kategori  
“cukup valid,” para ahli juga memberikan sejumlah komentar dan saran 
untuk memperbaiki atau menyempurnakan materi ajar tersebut.  
Beberapa komentar dan saran dari para ahli adalah sebagai berikut. 
1) Sampul atau cover materi ajar perlu didesain ulang untuk 

menjadikan materi ajar lebih menarik 
2) Cakupan kompetensi yang hendak dicapai dalam unit-unit 

pembelajaran yang disajikan tidak konsisten, ada yang terdiri dari  
dua dan ada yang terdiri dari tiga kompetensi apa dasar 
pertimbangannya? 

3) Pengorganisasian materi dalam bentuk tabel cukup menarik, akan 
tetapi tidak terlihat konsistensi pada beberapa bagian seperti pada 
bagian menulis, kosakata, dan fokus tata bahasa. 

4) Beberapa teks bacaan yang disajikan kurang otentik dan 
hendaknya dipilih yang sederhana agar lebih mudah dipahami oleh 
mahasiswa. 

5) Pemilihan topik atau tema bacaan perlu disesuaikan dengan topik 
atau tema pembelajaran dalam setiap unit. 
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6) Tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan membaca agak 
monoton sehingga perlu disajikan bentuk yang lain agar lebih 
beragam dan variatif. 

7) Tugas-tugas atau aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan 
kosakata kurang bervariasi dan kurang komunikatif serta daftar 
kosakata yang disajikan sebagain tidak sesuai dengan topik atau 
tema pembelajaran. 

8) Draf materi ajar hendaknya dilengkapi dengan kata pengantar dan 
daftar isi. 

9) Beberapa instruksi atau petunjuk  dalam materi ajar kurang jelas 
dan sedikit membingungkan. 

10) Butir tata bahasa yang disajikan jangan terlepas dari fungsi bahasa 
yang hendak diungkapkan supaya ada kesesuaian antara tata 
bahasa dan fungsi bahasa. 

Berdasarkan komentar dan saran yang yang diberikan oleh para 
ahli, draf materi ajar yang dikembangkan selanjutnya diperbaiki atau 
direvisi dengan harapan bahwa sajian keseluruhan materi lebih efektif, 
tepat, jelas, sesuai, menarik, dan bermanfaat bagi mahasiswa yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam 
belajara bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya, revisi yang dilakukan 
terhadap draf materi yang dikembangkan berdasarkan komentar dan 
saran dari para ahli adalah sebagai berikut. 

a) Cover atau Sampul Materi Ajar 

Berkaitan dengan hal ini, desain sampul yang awalnya hanya 
berbentuk polos diperbaiki dengan menambahkan gambar atau 
ilustrasi yang berwarna sehingga menampakkan ciri khas dan terlihat 
lebih menarik.  

b) Cakupan Kompetensi 

Untuk masalah ini, revisi dilakukan dengan mengulas kembali 
unit-unit pembelajaran yang telah dirancang dan mengidentifikasi 
bagian mana saja yang dianggap tidak konsisten. Selanjutnya, unit-unit 
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yang hanya terdiri dari dua kompetensi ditambahkan masing-masing 
satu kompetensi lagi agar seimbang dan konsisten dengan unit-unit 
pembelajaran yang lain, kecuali ada satu unit yang memang meskipun 
kompetensi yang diharapkan hanya dua tapi cakupan materinya cukup 
luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan waktu yang dialokasikan, tidak ada yang 
lebih sedikit atau tidak ada yang lebih banyak, sehingga pembagiannya 
proporsional. 

c) Pengorganisasian materi 

Kaitannya dengan hal ini,  beberapa bagian yang belum disajikan 
dalam bentuk tabel, yang menurut ahli membuat materi cukup menarik 
dan sederhana serta mudah dipahami karena disajikan dalam bentuk 
tabel, diatur atau disusun ulang dalam bentuk tabel karena setelah 
dilihat kembali, ada yang memakai tabel dan ada yang tidak sehingga 
tidak konsisten. 

d) Topik dan Tugas-Tugas (Keterampilan Membaca) 

Pada bagian keterampilan membaca, awalnya topik atau tema 
yang dipilih sebagai bahan bacaan disesuaikan dengan topik atau tema 
dalam setiap unit pembelajaran. Namun karena sebagian dianggap 
kurang sesuai oleh ahli, maka topik-topik tersebut diganti dengan topik 
lain yang lebih sesuai sehingga betul-betul merepresentasikan topik 
atau tema pembelajaran yang memayungi bagian tersebut. Adapun 
mengenai tugas-tugas yang dinilai kurang variatif, beberapa tugas 
dalam bentuk yang lain ditambahkan agar lebih bervariasi dan tidak 
terkesan monoton. 

e) Tugas-tugas (Kosakata) 

Untuk merevisi atau memperbaiki masalah ini, tugas-tugas lain 
yang dianggap tepat ditambahkan untuk melengakpi tugas-tugas yang 
sudah ada agar aktivitas pembelajarn yang dilakukan oleh mahasiswa 
lebih varaitif dan dapat mendorong mereka lebih kreatif dalam 
mengikuti pembelajaran. 
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f) Instruksi atau Petunjuk   

Untuk masalah ini, instruksi atau petunjuk yang kurang jelas 
dalam beberapa bagian menurut ahli, khususnya instruksi yang 
berkaitan dengan tugas atu aktivitas pembelajaran diperbaiki, baik 
bahasa maupun strukturnya, agar menjadi lebih jelas dan bisa dipahami 
dengan mudah oleh mahasiswa. 

g) Butir Tata Bahasa 

Untuk beberapa butir tata bahasa yang dinilai kurang sesuai 
dengan fungsi bahasa yang diungkapkan seperti pada unit 3, 7, dan 10, 
dilakukan pengkajian kembali untuk melihat ketidaktepatan dan 
ketidaksesuaiannya. Selanjutnya, butir tata bahasa lain yang lebih tepat 
dan sesui disajikan untuk  mengganti butir tata bahasa sebelumnya.  

h) Prakata dan Daftar Isi  

Terkait hal ini, pada saat penyerahan materi ajar untuk divalidasi, 
memang tidak dilengkapi dengan kata pengantar dan daftar isi sehingga 
perlu melengkapinya dengan kedua hal yang disarankan oleh ahli agar 
materi ajar yang dikembangkan menarik, jelas dan mudah untuk 
membacanya. 

4) Hasil Validasi Instrumen Penilaian 
Hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh para ahli melalui 

angket, menunjukkan bahwa draf instrumen penilaian yang 
dikembangkan memiliki tingkat kevalidan dengan kualifikasi “sangat 
valid” dengan skor rata-rata hasil validasi ahli sebesar 87%. Hal tersebut 
dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai angket yang diberikan oleh 
masing-masing ahli dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Selengkapnya mengenai hasil validasi instrumen penilaian 
yang dilakukan oleh para ahli dapat disajikan pada tabel berikut. 

Indikator 
Instrumen 
penilaian  

Hasil Validasi Ahli 
Valid
ator  

Valid
ator 

Jumlah Hasil 
(%) 

Kriteria 
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No. 1  2 
1 3 4 7 70% Kurang Valid 
2 4 5 9 90% Sangat Valid 
3 5 4 9 90% Sangat Valid 
4 4 4 8 80% Cukup Valid 
5 4 4 8 80% Cukup Valid 
6 4 5 9 90% Sangat Valid 
7 4 5 9 90% SangatValid 
8 4 5 9 90% Sangat Valid 
9 5 4 9 90% Sangat Valid 
10 5 4 9 90% Sangat Valid 
11 4 4 8 80% Cukup Valid 
12 5 5 10 100% Sangat Valid 
13 5 5 10 100% Sangat Valid 
14 5 5 10 100% Sangat Valid 
15 4 5 9 90% Sangat Valid 

Rata-Rata 4,3 4,5 8,9 87% Sangat Valid 
 

Tabel 31 Hasil Validasi Instrumen Penilaian 
 

Meskipun instrumen penilaian yang dikembangkan memiliki 
tingkat validitas dengan kategori “sangat valid”, para ahli jug 
memberikan catatan berupa komentar dan saran mengenai draf 
instrumen penilaian yang dikembangkan. Beberapa catatan dari para 
ahli adalah sebagai berikut.  

a. Perlu dibuat kisi-kisi dari instrumen penilaian yang dikembangkan 
untuk memberikan gambaran global mengenai aspek yang akan 
dinilai berikut dengan indikator dan bobot penilaiannya. 

b. Standar kompetensi dapat diturunkan menjadi beberapa 
kompetensi dasar sehingga cakupan kompetensi yang diajarkan 
tidak terlalu sederhana atau sedikit. 



186 186 
 

c. Bentuk soal yang dibuat seharusnya lebih bervariasi dan 
menitikberatkan pada penilaian kinerja. 

d. Lengkapi soal-soal listening dengan audio. 
e. Untuk soal keterampilan berbicara usahakan dalam bentuk 

interaktif berupa dialog agar mahasiswa terlihat melakukan 
tindakan komunikatif. 

f. Soal keterampilan berbicara dan menulis perlu dibuatkan semacam 
rubrik penilaian untuk mempermudah melakukan penilaian 
berikut dengan panduan penskorannya. 

g. Bobot penilaian untuk keterampilan menyimak agar lebih 
proporsional karena ini keterampilan yang cukup sulit bagi 
mahasiswa.  

h. Soal-soal yang disajikan hendaknya bervariasi dan memberi 
altenatif pilihan topik atau subjek. 

Berdasarkan catatan yang diberikan oleh para ahli, maka draf 
instrunen penilaian yang dikembangkan perlu direvisi  atau diperbaiki 
lebih baik dan memenuhi kriteria untuk digunakan dalam menilai 
kegiatan pembelajaran. Berikut adalah beberapa bagian yang perlu 
direvisi atau untuk memperbaiki instrumen penilaian yang 
dikembangkan sesuai saran dan masukan dari para ahli adalah sebagai 
berikut.  

i.  Kisi-kisi instrumen penilaian 

Kaitannya dengan hal ini,  instrumen penilaian dilengakapi 
dengan kisi-kisi yang memuat aspek-aspek penilaian, indikator 
penilaian, dan bobot penilaian untuk masing-masing aspek. 

ii. Bentuk soal 

Untuk memperbaiki bagain ini, bentuk-bentuk soal yang 
disajikan dibuat lebih bervariasi, misalnya memadukan bentuk soal 
pilihan ganda dan essay atau sebaliknya. Begitu juga untuk soal 
keterampilan berbicara, mahasiswa juga diberikan beberapa pilihan 
topik atu subjek sebagai bahan membuat dialog, tidak hanya terbatas 
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pada satu topik atau isu tertentu yang mungkin menyulitkan bagi 
sebagaian mahasiswa.  

iii. Rubrik Penilaian 

Terkait masalah ini, karena keterampilan berbicara dan menulis 
menurut para ahli yang mengevaluasi perangkat ini  merupakan 
keterampilan produktif, maka agak susah untuk melakukan penilaian 
seperti pada aspek keterampilan berbahasa lainnya. Oleh karena itu, 
sesuai saran dari mereka,  instrumen penilaian untuk kedua aspek 
keterampilan berbahasa ini dilengkapi dengan rubrik penilaian berikut 
dengan rambu-rambu  penilaian dan panduan penskorannya. 

iv. Bobot Penilaian 

Untuk hal ini, bobot untuk masing-masing aspek penilaian di 
tinjau kembali dan dilakukan perhitungan ulang agar lebih 
proporsional dan seimbang sesuai denga tingkat kesulitan yang 
dihadapi oleh mahasiswa, terutama bobot penilaian untuaspek 
keterampilan menyimak, kosakata, dan tata bahasa. 

4. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris 
Berpendekatan Integratif-Komunikatif yang Dikembangkan 
untuk Mahasiswa UIN Mataram 

Setelah draf perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
disetujui oleh ahli pada tahap validasi, langkah berikutnya adalah 
melakukan uji coba, perangkat pembelajaran. Uji Coba yang dilakukan 
terdiri dari uji coba kelompok kecil atau terbatas dan uji coba lapangan. 
Tahapan atau kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi 
tentang kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
dalam hal keterbacaannya, kemenarikannya, tingkat kesulitannya,  
ketepatannya, kejelasannya, dan bagian-bagian dalam perangkat 
pembelajaran yang perlu direvisi. Dengan kata lain, uji coba perangkat 
pembelajaran yang telah direvisi dan disetujui oleh ahli dimaksudkan 
untuk memperoleh umpan balik apakah perangkat pembelajaran yang 
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dikembangkan sudah memenuhi kriteria kepraktisan atau perlu 
direvisi. Dalam proses uji coba, silabus, Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP), materi ajar, dan instrumen penilaian yang dikembangkan diuji 
cobakan di dalam kelas. Dalam hal ini, sejumlah mahasiswa UIN 
Mataram yang duduk pada semester 1 (satu) tahun akademik 
2017/2018 dipilih sebagai subjek uji coba dan dilibatkan dalam proses 
uji coba. 

Selama proses uji coba di dalam kelas, peneliti bertindak sebagai 
intrumen kunci, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran, 
mengamati sesi dan proses pembelajaran serta membuat catatan-
catatan mengenai temuan yang muncul selama proses uji coba. Peneliti 
juga meminta bantuan dosen lain yang kelasnya kebetulan digunakan 
untuk uji coba untuk mengamamti proses pembelajaran selama 
kegiatan uji coba berlangsung dan mencatat hal-hal atau temuan yang 
berkaitan dengan proses uji coba tersebut. 

Kegitan uji coba dilakukan dengan memberikan mahasiswa dan 
dosen perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk dipelajari 
dan mendistribusikan angket kepada mereka (mahasiswa dan dosen) 
pada akhir kegiatan uji coba. Mereka yang dilibatkan dalam kegiatan uji 
coba juga diberikan kesempatan untuk memberikan komentar dan 
saran tentang perangkat pembelajaran yang dikembangkan.  Dalam 
kegiatan uji coba ini, peneliti juga memberikan pre-test kepada 
mahasiswa di awal pertemuan dan post-test pada akhir pertemuan. Tes 
tersebut diberikan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan 
mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan. Berikut adalah paparan hasil 
kegiatan  uji coba perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

a. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil atau Terbatas 

Uji Coba  kelompok  kecil  melibatkan  20 (dua puluh)  orang  
mahasiswa semester 1 (satu) UIN Mataram tahun akademik 
2017/2018.  Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan 
untuk  mendapatkan informasi mengenai tingkat kepraktisan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan, terutama yang berkaitan dengan 
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kemenarikan, kejelasan, keterbacaan, dan masalah-masalah lainnya 
yang perlu direvisi. Hasil uji coba kelompok kecil ini tidak banyak 
mendapatkan komentar dan saran dari mahasiswa sebagai bahan untuk 
melakukan revisi,  tetapi respon mahasiswa dalam bentuk penilaian 
dalam angket yang distribusikan, dijadikan sebagai dasar  menentukan 
kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan.  

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil atau terbatas, 
diperoleh data bahwa tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan masuk dalam kriteria “sangat praktis” dengan skor 
rata-rata hasil uji coba sebesar 93%. Hal ini bisa diketahui berdasarkan 
penilaian mahasiswa dalam angket seperti yang disajikan pada tabel 
berikut. 

 
Indikator 
Perangkat 

Pembelajaa
n  

No. 

Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 
Respo
nden 

Jumlah Hasil  
(%) 

Kriteria 

1 1-20 87 99% Sangat Praktis 
2 1-20 84 95% Sangat Praktis 
3 1-20 86 98% Sangat Praktis 
4 1-20 88 100% Sangat Praktis 
5 1-20 82 93% Sangat Praktis 
6 1-20 84 95% Sangat Praktis 
7 1-20 84 95% Sangat Praktis 
8 1-20 75 85% Praktis 
9 1-20 76 86% Sangat Praktis 
10 1-20 79 90% Sangat Praktis 
11 1-20 82 93% Sangat Praktis 
12 1-20 85 97% Sangat Praktis 
13 1-20 85 97% Sangat Praktis 
14 1-20 81 92% Sangat Praktis 
15 1-20 78 89% Sangat Praktis 
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16 1-20 80 91% Sangat Praktis 
17 1-20 78 89% Sangat Praktis 
18 1-20 79 90% Sangat Praktis 
19 1-20 77 88% Sangat Praktis 
20 1-20 78 89% Sangat Praktis 

Rata-Rata - 81 93% Sangat 
Praktis 

 
Tabel 32 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil Perangkat Pembelajaran 

b. Hasil Uji Coba Lapangan 

Uji Coba lapangan atau uji coba lebih luas merupakan tahapan 
berikutnya yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepraktisan 
materi ajar yang dikembangkan. Kegiatan ini melibatkan 60 (enam 
puluh) orang mahasiswa semester 1 (satu)  UIN Mataram tahun 
akademik 2017/2018 yang secara khusus dimaksudkan untuk 
mengumpulkan informasi mengenai keterterapan, efisiensi, 
kemanfaatan, kejelasan, kemenarikan, tingkat kesulitan, dan letak 
permasalahan  perangkat pembelajaran yang dikembangkan.  

Dalam kegiatan uji coba ini, dosen kolega juga diajak 
berkolaborasi untuk mengamati kegiatan pembelajaran menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan dan memintanya 
memberikan penilaian serta memberikan komentar dan saran 
terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Uji Coba 
menghasilkan sejumlah komentar dan saran dari dosen kolega yang 
selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan memfinalisasi 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

1)  Hasil Uji Coba Lapangan Berdasarkan Penilaian Mahasiswa 

Hasil angket mahasiswa dalam kegiatan uji coba lapangan atau 
uji coba lebih luas menunjukkan bahwa  perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan memiliki tingkat kepraktisan dengan kualifikasi “sangat 
praktis” dengan skor rata-rata hasil uji coba sebesar 95%, seperti yang 
tergambar dalam tabel berikut.  
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Indikator 
Instrumen 
Penilaian  

No. 

Hasil Uji Coba Lapangan 
Evaluator Jumlah Hasil  

(%) 
Kriteria 

1 1-60 252 95% Sangat Praktis 
2 1-60 257 97% Sangat Praktis 
3 1-60 249 94% Sangat Praktis 
4 1-60 245 92% Sangat Praktis 
5 1-60 240 91% Sangat Praktis 
6 1-60 253 95% Sangat Praktis 
7 1-60 251 95% Sangat Praktis 
8 1-60 242 91% Sangat Praktis 
9 1-60 241 91% Sangat Praktis 
10 1-60 246 93% Sangat Praktis 
11 1-60 263 99% Sangat Praktis 
12 1-60 265 100% Sangat Praktis 
13 1-60 256 97% Sangat Praktis 
14 1-60 254 96% Sangat Praktis 
15 1-60 246 93% Sangat Praktis 
16 1-60 256 97% Sangat Praktis 
17 1-60 250 94% Sangat Praktis 
18 1-60 246 93% Sangat Praktis 
19 1-60 255 96% Sangat Praktis 
20 1-60 252 95% Sangat Praktis 

Rata-Rata - 251 95% Sangat Praktis 
 

Tabel 33 Hasil Uji Coba Lapangan Menurut Penilaian Mahasiswa 
 
2) Hasil Uji Coba Lapangan Berdasarkan Penilaian Dosen 

Kolega 

Hasil uji coba lapangan atau uji coba lebih luas terhadap 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah sebagai berikut.  
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a) Hasil Uji Coba Silabus 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan, diperoleh data bahwa 
tingkat kepraktisan draf silabus yang dikembangkan masuk dalam 
kriteria “sangat praktis” dengan skor rata-rata hasil uji coba sebesar 
90%. Hal ini bisa diketahui berdasarkan penilaian dosen kolega dalam 
angket yang diberikan seperti yang disajikan pada tabel berikut. 

Indikator 
Silabus 

No. 

Hasil Uji Coba Lapangan 
Evaluator  Jumlah Hasil (%) Kriteria 

1 5 5 100% Sangat Praktis 
2 3 3 60% Cukup Praktis 
3 4 4 80% Praktis 
4 3 3 60% CukupPraktis 
5 5 5 100% Sangat Praktis 
6 4 4 80% Praktis 
7 5 5 100% Sangat Praktis 
8 5 5 100% Sangat Praktis 
9 5 5 100% Sangat Praktis 
10 5 5 100% Sangat Praktis 
11 5 5 100% Sangat Praktis 
12 5 5 100% Sangat Praktis 
13 5 5 100% Sangat Praktis 
14 4 4 80% Praktis 
15 5 5 100% Sangat Praktis 
16 5 5 100% Sangat Praktis 
17 3 3 60% Sangat Praktis 
18 5 5 100% Sangat Praktis 
19 5 5 100% Sangat Praktis 
20 4 4 80% Praktis 

Rata-Rata 4,5 4,5 90% Sangat Praktis 
 

Tabel 34 Hasil Uji Coba Silabus Menurut Penilaian Dosen Kolega 
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Meskipun demikian, ada beberapa komentar atau saran dari 

dosen kolega mengenai draf silabus yang dikembangkan, yaitu standar 
kompetensi perlu dirumuskan dengan lebih jelas dan urutan 
kompetensi dasar perlu disesuaikan agar terjadi gradasi tingkat 
kesulitan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa. 
Berdasarkan komentar dan saran dari dosen kolega tersebut, maka draf 
silabus yang dikembangkan direvisi agar memenuhi kriteria perangkat 
pembelajaran yang baik. Adapun bagian-bagian yang direvisi adalah 
sebagai berikut.   

A. Standar Kompetensi 
Kaitannya dengan masalah ini,  rumusan standar kompetensi 

direvisi dengan menggunakan bahasa operasional yang lebih jelas dan 
sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami.  

B. Kompetensi Dasar 

Berkaitan dengan hal ini, urutan materi pembelajaran yang 
diajarkan ditinjau ulang dan selanjutnya diurutkan kembali sesuai 
dengan tingkat kesulitannya sehinnga mahasiswa betul-betul belajar 
dari materi yang sederhana atau mudah ke materi yang lebih sulit atau 
kompleks. Sebagai contoh, materi tentang “social media” yang ada pada 
unit 10 (sepuluh) yang awalnya berada di unit awal, ditempatkan 
menjadi urutan terakhir karena setelah ditinjau ulang materi ini lebih 
sulit dan memerlukan penguasaan keterampilan prasyarat pada materi 
sebelumnya. 

b) Hasil Uji Coba Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

Berdasarkan hasil angket dalam kegiatan uji coba lapangan, 
diketahui bahwa tingkat kepraktisan draf Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP) yang dikembangkan mendapatkan kriteria “sangat praktis” 
dengan skor rata-rata hasil uji coba sebesar 87%, seperti yang 
tercermin dalam tabel berikut. 

Hasil Uji Coba Lapangan 
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Indikator 
SAP No. 

Evalu
ator  

Jumlah Hasil (%) Kriteria 

1 5 5 100% Sangat Praktis 
2 5 5 100% Sangat Praktis 
3 3 3 60% Cukup Praktis 
4 4 4 80% Cukup Praktis 
5 3 3 60% Cukup Praktis 
6 5 5 100% Sangat Praktis 
7 5 5 100% Sangat Praktis 
8 4 4 80% Praktis 
9 5 5 100% Sangat Praktis 
10 5 5 100% Sangat Praktis 
11 5 5 100% Sangat Praktis 
12 3 3 60% Cukup Praktis 
13 5 5 100% Sangat Praktis 
14 4 4 80% Praktis 

Rata-Rata 4,4 4,4 87% Sangat Praktis 
 

Tabel 35 Hasil Uji Coba SAP Menurut Penilaian Dosen Kolega 
 
Meskipun SAP yang dikembangkan masuk dalam kategori “sangat 

praktis,” dosen kolega juga memberi catatan  berupa komentar dan 
saran yang hampir sama dengan komentar dan saran terhadap silabus 
yang dikembangkan yakni terkait dengan rumusan standar kompetensi 
yang perlu diperjelas dan urutan kompetensi dasar yang perlu 
diurutkan sesuai gradasinya. Komentar dan saran lainnya adalah 
perlunya memperjelas kriteria evaluasi pada bagian partisipasi kelas dan 
tes kinerja. Berkaitan dengan hal ini, dua komentar dan saran 
sebelumnya sudah diperbaiki seperti yang diuraikan pada bagain revisi 
silabus. Sedangkan mengenai kriteria evaluasi, kedua aspek ini 
(partisipasi dan kinerja) dihitung kembali bobotnya agar menjadi lebih 
dan proporsional sehingga penilaian hasil belajar menjadi lebih tepat 
dan adail. 
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c) Hasil Uji Coba Materi Ajar 

Hasil angket dalam kegiatan uji coba lapangan menunjukkan 
bahwa  draf materi ajar yang dikembangkan memiliki tingkat 
kepraktisan dengan kualifikasi “sangat praktis” dengan skor rata-rata 
hasil uji coba sebesar 86%, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.  

Indikator 
Materi Ajar  

No. 

Hasil Uji Coba Lapangan 
Evaluator Jumlah Hasil 

(%) 
Kriteria 

1 3 3 60% Cukup Praktis 
2 5 5 100% Sangat Praktis 
3 4 4 80% Praktis 
4 3 3 60% Cukup Praktis 
5 3 3 60% Cukup Praktis 
6 3 3 60% Cukup Praktis 
7 5 5 100% Sangat Praktis 
8 4 4 80% Praktis 
9 5 5 100% Sangat Praktis 
10 5 5 100% Sangat Praktis 
11 4 4 80% Praktis 
12 4 4 80% Praktis 
13 4 4 80% Praktis 
14 5 5 100% Sangat Praktis 
15 5 5 100% Sangat Praktis 
16 5 5 100% Sangat Praktis 
17 3 3 60% Cukup Praktis 
18 5 5 100% Sangat Praktis 
19 5 5 100% Sangat Praktis 
20 5 5 100% Sangat Praktis 
21 4 4 80% Praktis 
22 5 5 100% Sangat Praktis 
23 3 3 60% Cukup Praktis 
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24 5 5 100% Sangat Praktis 
25 5 5 100% Sangat Praktis 
26 3 3 60% Cukup Praktis 
27 3 3 60% Cukup Praktis 
28 5 5 100% Sangat Praktis 
29 3 3 60% Cukup Praktis 
30 5 5 100% Sangat Praktis 
31 5 5 100% Sangat Praktis 
32 5 5 100% Sangat Praktis 
33 3 3 60% Cukup Praktis 
34 5 5 100% Sangat Praktis 
35 5 5 100% Sangat Praktis 
36 5 5 100% Sangat Praktis 
37 4 4 80% Praktis 
38 5 5 100% Sangat Praktis 
39 4 4 80% Praktis 
40 4 4 80% Sangat Praktis 
41 5 5 100% Sangat Praktis 
42 5 5 100% Sangat Praktis 
43 5 5 100% Sangat Praktis 
44 5 5 100% Sangat Praktis 
45 5 5 100% Sangat Praktis 
46 3 3 60% Cukup Praktis 
47 3 3 60% Cukup Praktis 
48 5 5 100% Sangat Praktis 
49 4 4 80% Praktis 
50 3 3 60% Cukup Praktis 

Rata-Rata 4,3 4,3 86% Sangat Praktis 
 

Tabel 36 Hasil Uji Coba Materi Ajar Menurut Penilaian Dosen Kolega 
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Meskipun demikian, dosen kolega juga memberikan komentar 
dan saran untuk merevisi atau memperbaiki materi ajar yang 
dikembangkan. Beberapa komentar dan saran dari dosen kolega adalah 
sebagai berikut.  
1) Sampul depan materi ajar hendaknya mencerminkan lembaga di 

mana materi ajar tersebut akan digunakan, sehingga perlu didesain 
ulang. 

2)  Judul materi ajar pada sampul depan hendaknya menggunakan 
bahasa Inggris karena isi materi ajar semua berbahasa Inggris. 

3) Penggunaa gambar pada setiap unit sebaiknya dicantumkan 
sumbernya agar tidak bermasalah dengan hak cipta. 

4) Periksa kembali materi ajar karena masih ada kesalahan ketik agar 
tidak terjadi kesalahpahaman dari pengguna materi ajar. 

Berdasarkan komentar dan saran yang yang diberikan oleh dosen 
kolega, materi ajar yang dikembangkan selanjutnya diperbaiki atau 
direvisi agar sajian keseluruhan materi ajar lebih baik. Adapun revisi 
yang dilakukan terhadap draf materi yang dikembangkan berdasarkan 
komentar dan saran dari dosen kolega adalah sebagai berikut. 

A. Judul Materi ajar  

Terkait hal ini, judul materi ajar yang awalnya menggunakan 
bahasa Indonesia dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris agar lebih 
menarik dan sesuai dengan isinya. 

B. Sampul Depan Materi Ajar 

Untuk masalah ini, desain sampul materi ajar diubah dengan 
gambar atau ilustrasi lain yang lebih mencerminkan lembaga atau 
institusi  UIN Mataram sehingga menonjolkan ciri khas dan terlihat 
lebih menarik. 

C. Penggunaan Gambar atau Ilustrasi 

Berkaitan dengan masalah ini, gambar atau ilustrasi yang 
digunakan pada setiap unit pembelajaran diperiksa kembali sumbernya 
dan mencantumkannya, terutama yang diambil dari sumber tertentu. 
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D. Pengetikan atau Penulisan Materi ajar 

Terkait masalah pengetikan, materi ajar secara keseluruhan 
dibaca dan diperiksa kembali  untuk menemukan tulisan-tulisan yang 
salah ketik dan memperbaikinya dengan penggunaan hurup dan ejaan 
yang benar. 

d) Hasil Uji Coba Instrumen Penilaian 

Berdasarkan hasil angket dalam kegiatan uji coba lapangan, draf 
instrumen penilaian yang dikembangkan memiliki tingkat kepraktisan 
dengan kategori “sangat praktis” dengan skor rata-rata hasil uji coba 
sebesar 89%, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Indikator 
Instrumen 
penilaian  

No. 

Hasil Uji Coba Lapangan 
Evaluator Jumlah Hasil  

(%) 
Kriteria 

1 3 3 60% Cukup Praktis 
2 4 4 80% Praktis 
3 5 5 100% Sangat Praktis 
4 5 5 100% Sangat Praktis 
5 5 5 100% Sangat Praktis 
6 4 4 80% Praktis 
7 4 4 80% Praktis 
8 4 4 80% Praktis 
9 5 5 100% Sangat Praktis 
10 5 5 100% Sangat Praktis 
11 4 4 80% Praktis 
12 5 5 100% Sangat Praktis 
13 5 5 100% Sangat Praktis 
14 5 5 100% Sangat Praktis 
15 4 4 80% Praktis 

Rata-Rata 4,5 4.5 89% Sangat Praktis 
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Tabel 37 Hasil Uji Coba Instrumen Penilaian 
 

Meskipun demikian, dosen kolega juga memberikan komentar 
dan saran untuk memperbaiki atau menyempurnakan materi ajar yang 
dikembangkan.  Komentar dan saran yang diberikan oleh dosen kolega 
hampir sama dengan catatan yang diberikan oleh ahli terutama 
menyangkut perlunya melengkapi instrumen penilaian dengan 
petunjuk penskoran dan penyajian soal-soal yang lebih bervariasi. 
Masalah-masalah ini sudah direvisi dan dijelaskan pada bagain 
sebelumnya. 
5) Sampul depan materi ajar hendaknya mencerminkan lembaga di 

mana materi ajar tersebut akan digunakan, sehingga perlu didesain 
ulang. 

6)  Judul materi ajar pada sampul depan hendaknya menggunakan 
bahasa Inggris karena isi materi ajar semua berbahasa Inggris. 

5. Keefektifan Perangkat Pembelajaran Berpendekatan 
Integratif-Komunkatif yang dikembangkan dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Mahasiswa UIN 
Mataram 

Setelah uji kepraktisan,  tahapan berikutnya yang dilakukan 
adalah menguji keefektifan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan ini masih 
berhubungan dengan tahapan sebelumnya, yakni kegiatan uji coba 
lapangan. Dalam kegiatan uji coba lapangan yang telah dilakukan, 
selain mengimplementasikan atau mensimulasikan perangkat 
pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, peneliti juga melakukan 
eksperimen untuk mengetahui keefektifan perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan. Jadi, dapat ditegaskan bahwa kegiatan eksperimen 
dilakukan setelah proses uji coba lapangan untuk mengumpulkan data 
atau informasi mengenai kepraktisan perangkat pembelajaran selesai 
dan setelah perangkat pembelajaran direvisi berdasarkan komentar dan 
saran yang diperoleh dari kegiatan uji coba lapangan yang berupa 
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produk akhir, yakni perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
berpendekatan integratif-komunikatif untuk mahasiswa UIN 
Mataram.  

Secara lebih spesifik, eksperimen di sini dimaksudkan untuk  
menemukan hasil belajar dan tingkat motivasi mahasiswa sebagai tolok 
ukur keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Adapun 
metode eksperimen yang digunakan kaitannya dengan hal ini adalah 
eksperimen semu  dan bentuk desain yang digunakan adalah non-
equivalent control group design, yakni kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol tidak dipilih secara random. Dalam eksperimen ini digunakan 
dua kelompok yaitu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
yang masing-masing terdiri dari dua kelas. Pada kelompok eksperimen, 
perlakuan diberikan menggunakan materi ajar bahasa Inggris 
berpendekatan integratif-komunikatif dan pada kelas kontrol 
perlakuan diberikan menggunakan materi ajar bahasa Inggris yang 
biasa digunakan oleh dosen dalam kegiatan pengajaran bahasa Inggris 
di UIN Mataram. Perbedaan rata-rata nilai post-test dan selisih  atau 
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 120 (seratus dua 
puluh) orang mahasiswa semester satu tahun akademik 2017/2018 
UIN Mataram yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Sebelum 
eksperimen dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pre-test di awal 
pembelajaran dan selanjutnya dilakukan post-test pada akhir 
pembelajaran. 

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilaksanakan mulai bulan 
Oktober sampai bulan Desember tahun 2017 di UIN Mataram, 
diperoleh data penelitian tentang keefektifan perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan sebagai berikut. 
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a. Keefektifan Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris 
Berpendekatan Integratif-komunikatif dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Mahasiswa 

1) Hasil Pre-test dan Post-test  

Kegiatan pre-test dilaksanakan di awal sebelum pelaksanaan 
pembelajaran dimulai.Tes  ini dilakukan  untuk mengetahui  
kemampuan  awal  kedua kelompok, baik kelompok eksperimen 
maupun kelompok kontrol sebelum mendapatkan pengajaran 
menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disiapkan. 
Sedangkan post-test dilakukan untuk melihat perubahan hasil belajar, 
baik pada pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 
setelah mendapat pengajaran dengan menggunakan perangkat 
pembelajaran yang telah disiapkan, yakni kelompok eksperimen 
diberikan pengajaran menggunakan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris berpendekatan integratif-komunikatif dan kelompok kontrol 
diberikan pengajaran menggunakan perangkat pembelajaran  yang 
biasa digunakan oleh dosen di UIN Mataram. 

2) Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Eksperimen  

Data hasil analisis deskriptif nilai pre-test dan post-test 
mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

No Deskriptor Kelompok Eksperimen 
Pre-test Post-test Gain 

Score 
1 Jumlah 

responden 
60 60 60 

2 Nilai tertinggi 76 83 0,32 
3 Nilai terendah 53 60 0,07 
4 Nilai rata-rata 64 71 0,20 
 
Tabel 38 Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Eksperimen 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pre-test dan post-test pada kelompok eksperimen 
sebanyak 60 orang. Nilai tertinggi pre-test sebesar 76 dan nilai 
tertinggi post-test sebesar 83. Nilai terendah pre-test sebesar 53 dan 
nilai terendah post-test sebesar 60. Nilai tertinggi gain score sebesar 
0,32 dan nilai terendah gain score sebesar 0,07. Nilai rata-rata pre-
testsebesar 64, nilai rata-rata post-test sebesar 71, dan nilai rata-rata 
gain score sebesar 0,20.  

3) Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Kontrol 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif nilai pre-test dan post-test 
mahasiswa, diperoleh data seperti pada tabel berikut. 

 

No Deskriptor Kelompok Kontrol 
Pre-test Post-test Gain 

Score 
1 Jumlah 

responden 
60 60 60 

2 Nilai tertinggi 75 79 0,53 
3 Nilai terendah 45 50 0,04 
4 Nilai rata-rata 58 65 0,17 

 
Tabel  39 Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Kontrol 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pre-test dan post-test pada kelompok kontrol sebanyak 
60 orang. Nilai tertinggi pre-test sebesar 75 dan nilai tertinggi post-
test sebesar 79. Nilai terendah pre-test sebesar 45 dan nilai terendah 
post-test sebesar 50. Nilai tertinggi gain score sebesar 0,53 dan nilai 
terendah gain score sebesar 0,04. Nilai rata-rata pre-testsebesar 58, 
nilai rata-rata post-test sebesar 65, dan nilai rata-rata gain score 
sebesar 0,17.  

Selanjutnya, untuk mengetahui secara jelas perbedaan hasil 
belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dilakukan 
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perhitungan menggunakan metode statistik, yakni SPSS 16. 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. 

4) Perbandingan Hasil Pre-test, Post-test, dan Gain Score 
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Pada prinsipnya, untuk menentukan keefektifan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dalam meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa salah satunya dilakukan dengan membandingkan nilai tes 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dikatakan efektif apabila hasil 
belajar yang diperoleh mahasiswa pada kelompok eksperimen lebih 
tinggi dibanding hasil belajar kelompok kontrol. Deskriptor hasil 
belajar yang digunakan adalah nilai rata-rata post-test dan gain score. 
Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya membandingkan nilai rata-rata 
post-test sebagai ukuran keberhasilan, tetapi juga membandingkan 
rata-rata selisih pre-test dengan post-test pada kedua kelompok (gain 
score). Hal ini berarti, bahwa kemampuan awal kedua kelompok 
mahasiswa sebelum perlakuan, itu tetap menjadi perhatian. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif nilai pre-test dan post- test 
mahasiswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, diperoleh 
data seperti yang terdapat pada tabel berikut. 

 
 

N
o 

  
Deskrip

tor 

Kelompok 
Ekperimen 

Kelompok Kontrol 

 Pre-
test 

Post
-test 

Gain  
Score 

Pre-
test 

Post
-test 

Gain  
Score 

1  Jumlah 
responde

n 

60 60 60 60 60 60 



204 204 
 

2  Nilai 
tertinggi 

76 83 0,32 75 79 0,53 

3  Nilai 
terendah 

53 60 0,07 45 50 0,04 

4  Nilai 
rata-rata 

64 71 0,20 58 65 0,17 

 
Tabel 40 Perbandingan Hasil Pre-test, Post-test, dan Gain Score 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Dari tabel tersebut tampak bahwa terdapat perbedaan nilai rata-
rata mahasiswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Nilai rata-rata mahasiswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Demikian halnya dengan 
rata-rata selisih antara nilai pre-test dan post-test pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol (gain score). 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 integratif-komunikatif mampu 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa, ditinjau dari aspek hasil belajar. 

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/nyata atau tidak. Oleh 
sebab itu, untuk meyakinkan apakah nilai rata-rata kedua kelompok 
tersebut berbeda secara signifikan (nyata) atau tidak, dilakukan uji 
statistik dengan statistik-t pada taraf nyata 5%. 

6. Uji Statistik 

a. Uji Prasyarat 

Sebelum melakukan penghitungan uji beda atau t-test, terlebih 
dahulu dilakukan uji persyaratan sebagai prasyarat pemakaian t-test. 
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Penghitungan uji prasyarat yang dilakukan dalam penelitian ini 
meliputi uji homogenitas dan uji normalitas. Penghitungan 
homogenitas dan normalitas dilakukan menggunakan perangkat 
SPSS 16.00. Selengkapnya mengenai hasil uji homogenitas dan 
normalitas data untuk skor pre-test dan post-test untuk kedua 
kelompok dapat disajikan dalam tabel berikut. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel 
yang diambil dari populasi dengan varian yang sama. Uji homogenitas 
kedua kelompok dilakukan menggunakan teknik “Levene” dengan 
tahapan uji sebagai berikut. 

 Hipotesis 
H0 : σA2 =  σB2(varians kedua kelompok sama) 
H1 : σA2 ≠  σB2(varians kedua kelompok berbeda) 

 Taraf Nyata (α) = 0.05 
 Statistik Uji F dengan SPSS 16.00 
 Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika prob. < Taraf Nyata (α) 
Hasil uji homogenitas dengan Uji “Levene” disajikan dalam ringkasan 
tabel berikut. 
  Levene's Test for Equality of Variances 
  

F Sig.   

GSC Equal 
variances 
assumed 

2.064 .154 

Equal 
variances not 
assumed 

  

Tabel 41 Data Uji Homogenitas Sampel 
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Output SPSS 16.00 di atas, menunjukkan hasil uji “Levene.” Nilai 
F hitung = 2.064 dan signifikansi 0.154. Karena dalam analisis ini 
menggunakan SPSS, maka peneliti membanding signifikansi untuk 
menentukan penolakan H0. Dengan demikian, sig. 0.154 > 0.05 (atau 
nilai α), berarti H0 diterima. Kesimpulannya adalah, bahwa varians 
kedua kelompok adalah sama. 

c. Uji Normalitas 

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 adalah 
sebagai berikut. 
 Hipotesis 

H0 : Data tidak berdistribusi normal 
H1 : Data berdistribusi normal 

 Taraf Nyata (α)= 0.05 
 Statistik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS 16.00 
 Kriteria Penolakan H0: Tolak H0 jika prob. < Taraf Nyata (α) 

Hasil uji normalitas dengan Uji “Kolmogorov-Smirnov” disajikan 
dalam ringkasan tabel berikut. 

Tests of Normality 

 
KL
P 

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

GSC 1 .104 60 .171 .980 60 .429 
       

a. Lilliefors Significance 
Correction 

   

Tabel 42 Data Uji Normalitas Sampel 
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Output  SPSS 16.00 di atas, menunjukkan hasil uji “Kolmogorov-
Smirnov.” Nilai probabilitas 0.171. Jika dibandingkan dengan nilai alfa 
(α), sig. 0.171 > 0.05 (atau nilai α), berarti H0 diterima. Kesimpulannya 
adalah bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Berdasarkan uji prasyarat; uji homogenitas dan uji normalitas di 
atas, dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan dalam 
penelitian berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama dan 
berdistribusi normal. Dengan demikian, bahwa uji statistik parametris 
dengan t-test dapat dilanjutkan.   

d. Pengujian 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 eksperimen dengan kelompok kontrol sebagai 
akibat dari perlakuan yang berbeda. Teknik analisis data yang sesuai 
dengan tujuan tersebut adalah t-test.  

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan 
uji persyaratan analisis yang telah dilakukan. Karena syarat distribusi 
normal tidak terpenuhi maka digunakan statistik nonparametris, yaitu 
“Mann-Whitney U-Test.” Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar akibat penggunaan 
perangkat pembelajaran pada mata kuliah bahasa Inggris antara siswa 
kelas eksperimen dan kontrol. 

Pengujian hipotesis menggunakan hasil belajar mahasiswa yang 
diperoleh dari nilai Gain Score. Pengujian hipotesis ini dilakukan 
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membandingkan Gain Score mahasiswa kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Tahapan uji hipotesis adalah sebagai berikut. 

 
 Merumuskan hipotesis penelitian 

H0: Hasil belajar mahasiswa kelompok eksperimen lebih rendah 
atau sama saja dengan kelompok kontrol.  

H1: Hasil belajar mahasiswa kelompok eksperimen lebih tinggi 
dibanding kelompok kontrol. 

 Hipotesis statistik yang diuji 
H0: µA ≤ µB (rata-rata kelompok eksperimen lebih kecil atau sama 
dengan kelas kontrol) 
H1 : µA > µB (Rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol) 
 Taraf Nyata (α) = 5% atau 0,05 
 Statistik Uji t dengan SPSS 16.00 
 Jenis uji statistik:  Uji satu pihak, yaitu Uji Pihak Kanan 
 Daerah Penolakan H0 untuk uji pihak kanan: Tolak H0 jika prob. 

< Taraf Nyata (α) atau Tolak H0 jika nilai t-hitung > t-tabel pada 
taraf nyata (α) 0,05. 
 

Hasil uji t dengan menggunakan SPSS 16.00 disajikan dalam 
ringkasan tabel berikut. 
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  t-test for Equality of Means 
  

t df 

Sig. 
(2-
taile
d) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

  
Lower 

Upp
er 

GS
C 

Equal 
variances 
assumed 

3.8
27 

118 .000 .05167 .01350 .02493 
.078

40 

Equal 
variances not 
assumed 

3.8
27 

97.8
04 .000 .05167 .01350 .02488 

.078
46 

 
Tabel 43 Data Output SPSS 16.00 Uji t 

 
Dari output SPSS 16.00 di atas tampak bahwa nilai t hitung = 

3,827, derajat bebas 118 (db = 120 – 2), perbedaan rata-rata Gain 
Score (GSC) antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol = 
0,052, dan nilai probabilitas uji 0,001. Nilai yang dibaca dalam 
output di atas adalah pada baris “Equal variances assumed”  atau varians 
populasi diketahui. 

Nilai probabilitas (Sig.) = 0,001 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 integratif-komunikatif 
mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara signifikan pada 
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taraf nyata 5%, ditinjau dari aspek hasil belajar. Hal ini berarti bahwa 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif yang  dikembangkan untuk mahasiswa UIN Mataram 
memenuhi kriteria keefektifan. 

 
7. Keefektifan Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris 

Berpendekatan Integratif-komunikatif dalam Meningkatkan 
Motivasi Belajar Mahasiswa 

Data motivasi belajar mahasiswa di ambil bersamaan dengan 
kegiatan post-test, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Data 
didapatkan melalui angket yang disebarkan kepada mahasiswa yang 
ikut dalam kegiatan uji coba. Pengambilan data motivasi belajar 
mahasiswa dimaksudkan untuk mengetahui tingkat motivasi 
mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Apabila tingkat motivasi 
belajar mahasiswa “baik” sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran 
yang  dikembangkan tergolong “efektif.” 

Berdasarkan hasil penilaian mahasiswa melaui angket, dapat 
dikatakan bahwa motivasi belajar mahasiswa setelah mengikuti 
kegiatan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris integratif-komunikatif yang dikembangkan masuk dalam 
kriteria “sangat baik” dengan nilai rata-rata sebesar  95%. Hal ini berarti 
bahwa perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan 
integratif-komunikatif yang  dikembangkan untuk mahasiswa UIN 
Mataram memenuhi kriteria keefektifan. Selengkapnya mengenai  hasil 
motivasi belajar mahasiswa dapat disajikan pada tabel berikut. 

 
Indikator 
Motivasi  

No. 

Hasil Uji Coba Lapangan 
Evalua

tor 
Jumlah Hasil  

(%) 
Kriteria 

1 1-60 268 99% Sangat Baik 
2 1-60 269 99% Sangat Baik 
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3 1-60 259 96% Sangat Baik 
4 1-60 260 97% Sangat Baik 
5 1-60 271 100% Sangat Baik 
6 1-60 264 97% Sangat Baik 
7 1-60 262 97% Sangat Baik 
8 1-60 259 96% Sangat Baik 
9 1-60 251 93% Sangat Baik 
10 1-60 255 94% Sangat Baik 
11 1-60 252 93% Sangat Baik 
12 1-60 250 92% Sangat Baik 
13 1-60 254 94% Sangat Baik 
14 1-60 252 93% Sangat Baik 
15 1-60 253 93% Sangat Baik 
16 1-60 258 95% Sangat Baik 
17 1-60 255 94% Sangat Baik 
18 1-60 257 95% Sangat Baik 
19 1-60 250 92% Sangat Baik 
20 1-60 255 94% Sangat Baik 

Rata-
Rata 

- 258 95% Sangat Baik 

 
Tabel 44 Hasil Motivasi Belajar Mahasiswa 

 
a. Hasil Observasi  

Dalam proses uji coba perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan, pengamatan  atau observasi terhadap kegiatan 
pembelajaran juga dilakukan dengan dibantu oleh dosen kolega yang 
mengajar di kelas di mana dilaksanakannya kegiatan uji coba. 
Pengamatan atau observasi  dilakukan  untuk memperoleh gambaran 
dan pemahaman mengenai keefektifan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan dalam konteks pembelajaran yang sesungguhnya serta 
untuk mengetahui hal-hal penting yang muncul dalam proses tersebut. 
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Kegiatan pengamatan dilakukan terhadap situasi kelas, keterlibatan 
mahasiswa, interaksi belajar mengajar, aktivitas komunikasi, hasil 
pembelajaran, hambatan-hambatan pembelajaran di dalam kelas, dan 
sebagainya yang hasilnya diharapkan dapat memberikan informasi yang 
cukup mengenai keterlasanaan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan serta sebagai bahan masukan untuk melakukan 
perbaikan agar perangkat pembelajaran yang dikembangkan menjadi 
lebih baik, tepat, dan sesuai. Secara lebih khusus, untuk mendapatkan 
informasi mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas, wawancara 
dilakukan dengan dosen kolega menyangkut apa yang telah diamati dan 
disaksikan selama proses pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen kolega mengenai 
kegiatan  pengamatan yang telah dilakukan terhadap kegiatan 
pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan, dapat dikatakan bahwa penggunaan materi ajar yang 
dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran dapat dikatakan  praktis. 
Kaitannya dengan hal ini, perangkat pembelajaran bahasa Inggris 
integratif-komunikatif yang digunakan oleh dosen dalam kegiatan 
pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil belajar mahasiswa. 
Dalam hal proses, ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam 
bentuk antusiasme mengerjakan tugas-tuagas atau latihan yang 
diberikan kepada mereka. Sedangkan dari  sisi hasil  belajar, perangkat 
pembelajaran yang digunakan dapat membantu mahasiswa mencapai 
penguasaan pada keempat keterampilan berbahasa yang ditekankan. 

Lebih jauh dosen kolega menjelaskan bahwa selama  kegiatan 
pembelajaran berlangsung, tidak tampak permasalahan yang berarti, 
baik bagi dosen maupun mahsiswa. Terlihat hanya beberapa 
mahasiswa yang meminta penjelasan mengenai tugas atau aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. Secara keseluruhan, mahasiswa 
dapat memahami dengan baik unit-unit pembelajaran yang 
disampaikan oleh dosen dalam setiap kali tatap muka. Mahasiswa juga 
tampak begitu tertarik dengan topik-topik pembelajaran yang disajikan 
oleh dosen, meskipun ada beberapa di antara mereka yang kurang 
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mengerti dengan tugas atau kegiatan pembelajaran yang harus 
dilakukan selama proses belajar mengajar. Mahasiswa sangat serius 
menyimak penjelasan yang diberikan oleh dosen dan cukup antusias 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Dengan kata 
lain, secara umum kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan berlangsung dengan 
lancar, aman, dan tertib sesuai dengan rencana yang telah dirancang 
sebelumnya.  

Pada pertemuan pertama kegiatan uji coba, dosen kolega dan 
peneliti memiliki kesan bahwa mahasiswa sangat antusias ketika 
mereka diajak mendiskusikan topik-topik yang ada dalam materi ajar 
meskipun beberapa di antara mereka masih merasa sungkan untuk 
berbicara atau mengatakan sesuatu. Hal ini terlihat ketika banyak 
mahasiswa yang aktif menjawab dan bertanya tentang topik yang 
didiskusikan dan beberapa terlihat tenang menyimak tema mereka 
berbicara. Mahasiswa yang aktif menunjukkan minat yang  besar dalam 
mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 
sudah dierancang sebelumnya. Sebaliknya, mahasiswa yang kurang 
aktif menunjukkan ekspresi yang kurang bersemangat. Meskipun 
demikian, peneliti berusaha untuk mendorong atau memotivasi setiap 
mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan kepada mereka 
agar tidak ragu-ragu atau merasa malu untuk berbicara atau 
mengatakan sesuatu, menyampaikan kepada mereka agar tidak 
khawatir apabila membuat kekeliruan atau kesalahan, dan 
membesarkan hati mereka bahwa mereka sebenarnya juga bisa seperti 
teman mereka dan setiap apapun  yang mereka lakukan pasti akan 
diapresiasi sepanjang mereka mau terlibat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. 

Pada petemuan berikutnya, situasi kelas tampak terlihat lebih 
santai, tenang, dan lancar serta mahasiswa terlihat cukup aktif dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran setelah mereka diberikan motivasi 
sebelumnya. Mereka betul-betul menunjukkan keingintahuan mereka 
terhadap tugas-tugas atau kegiatan pembelajaran yang akan mereka 
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lakukan. Mereka dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diberikan, mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat, telibat 
aktif kegiatan berbicara di depan kelas, membaca teks,  berdiskusi 
dengan teman mereka dan menyelesaikan tugas tugas lainnya. Selain 
itu, mereka terlihat serius menyimak apa yang disampaikan oleh teman 
mereka dan  apa yang dijelaskan dan dicontohkan  oleh dosen agar 
dapat memahami informasi yang disampaikan kepada mereka. Mereka 
juga tampak menghargai setiap tugas yang dilakukan oleh teman 
mereka dan terkadang mereka mentertawakannya. Ketika dosen 
menyampaikan informasi dalam bentuk tertulis atau di papan tulis, 
meskipun itu sederhana, mahasiswa mencoba untuk memperhatikan 
dan mendiskusikannya serta berusaha memahaminya. Selain itu, 
mereka tampak sangat antusias, serius, dan aktif ketika mereka 
melakukan latihan berbicara ataupun diminta membacakan hasil 
pekerjaan mereka di depan kelas sehingga kelas menjadi lebih hidup,  
meskipun  ada kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Antusiasme 
mahasiswa juga dapat dilihat pada saat dosen memberikan ulasan atau 
komentar terhadap tugas-tugas yang telah mereka kerjakan di mana 
mahasiswa cukup senang dan  serius menyimaknya.  Situasi belajar 
mengajar ini hampir tampak di sepanjang pelaksanaan kegiatan uji coba 
dan diharapkan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 
kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan 
bahwa perangkat pembelajaran yang diuji cobakan telah mampu 
memperbaiki keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan 
membaca mahasiswa dan pengetahuan kebahasaan lainnya, yakni 
kosakata dan tata bahasa. Hal ini tidak terlepas dari rancangan 
perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan 
mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Topik-topik yang disajikan 
dalam perangkat pembelajaran cukup menarik dan membangkitkan 
minat mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris. Di sisi lain, perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan memuat tugas-tugas atau aktivitas 
pembelajaran terpadu yang memungkinkan mahasiswa melakukan 
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berbagai aktivitas dalam pembelajaran sehingga mereka menjadi lebih 
aktif. Berikutnya, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 
juga dapat mengaktifkan pengetahuan mereka baik terhadap topik-
topik maupun keterampilan bahasa yang disajikan. Bahasa yang 
digunakan untuk menyajikan topik-topik tersebut juga bisa dipahami 
dan sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Dengan demikian, 
perangkat pembelajaran berpendekatan integratif-komunikatif yang 
dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa dan 
sesuai dengan tingkat kemampuan mereka serta memenuhi kriteria 
keefektifan dan layak digunakan untuk mendukung proses 
pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram. 

B. Pembahasan 

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu komponen atau 
bagian dari sistem pembelajaran yang diyakini dapat berkontribusi 
positif terhadap keberhasilan pembelajaran. Kaitannya dengan hal ini, 
Dick dan Carey menjelaskan bahwa sistem adalah komponen-
komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerjasama 
satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.136 Setiap 
komponen atau bagian dalam sebuah sistem memiliki andil tertentu 
dalam upaya pencapaian tujuan dan saling  mempengaruhi  untuk 
pencapaian akhir sistem secara keseluruhan. Lebih jauh, Dick dan 
mengemukakan bahwa ada empat komponen yang berperan penting 
dalam pencapaian tujuan pendidikan, yaitu pembelajar, dosen, 
lingkungan belajar, dan materi pembelajaran yang dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan istilah perangkat pembelajaran. Dengan 
demikian, berdasarkan paradigma ini menurut Ghozali, apabila  
pembelajar memiliki  kemauan dan motivasi yang cukup untuk belajar, 
dosen memiliki komitmen dan kompetensi yang baik dalam mengelola  
pembelajaran, dan lingkungan belajar cukup mendukung suasana 
pembelajaran serta materi pembelajaran yang baik tersedia, maka bisa 

                                                             
136 Dick, Carey, and Carey, “The Systematic Design of Instruction.” 
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dipastikan tujuan pembelajaran  akan  berhasil  dicapai dengan  baik.137  
Dalam kaitannya dengan perangkat pembelajaran, dapat 

dikatakan bahwa komponen ini memiliki posisi sentral  dalam upaya 
mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
Dalam konteks ini, dosen dituntut agar dapat merancang atau memilih 
perangkat pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan 
pembelajar dan kompetensi yang diinginkan. Selain itu, dosen juga 
dituntut mampu memilih pendekatan atau metode yang tepat untuk 
merancang perangkat pembelajaran yang dibutuhkan.  

Perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif dalam penelitian ini dirancang atau dikembangkan 
berdasarkan hasil analisis yang mendalam terhadap kebutuhan belajar 
dan kompetensi mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Begitu juga 
dengan pendekatan yang digunakan dalam merancang perangkat 
pembelajaran ini, pemilihannnya disesuaikan dengan temuan dan 
kajian empiris di lapangan berdasarkan kesenjangan atau 
permasalahan-permasalahan pembelajaran bahasa Inggris yang ada di 
lapangan, khususnya di UIN Mataram.  

Analisis kebutuhan penting dilakukan mengingat seperti yang 
dikatakan oleh Morrison bahwa hal ini merupakan langkah untuk 
mengetahui permasalahan pembelajaran dan memberikan solusi yang 
tepat untuk mengatasinya.138 Dengan memahami kebutuhan dan 
kondisi pembelajaran yang selanjutnya diterjemahkan dalam perangkat 
pembelajarn yang dikembangkan, motivasi belajar mahasiswa secara 
perlahan dapat ditumbuhkan bahkan dapat ditingkatkan dan hasil 
belajar mahasiswa mengalami perbaikan atau peningkatan 
dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kata lain, dapat 
dikemukakan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
berhasil memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa dalam belajar bahasa 
                                                             
137 Ghozali, “Pengembangan Buku Teks Bahasa Inggris Integratif Untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan: Penelitian Pengembangan Pendidikan Di Sekolah 
Menengah Kejuruan Usaha Jasa Pariwisata Di Yogyakarta.” 
138 G. R. Morrison et al., “Designing Effective Instruction (4th Edtion),” NJ: 
Wiley& Sons (2003). 
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Inggris, meskipun dalam praktiknya tidak semua kebutuhan mereka 
dapat diakomodir, tetapi peneliti lebih mempertimbangkan skala 
prioritas atau keinginan atau kebutuhan sebagain besar mahasiswa pada 
saat dilakukan penelitian pendahuluan.  

Selanjutnya, penerapan pendekatan integratif-komunikatif pada 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah mampu memenuhi 
prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme, yaitu memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 
Heinich yang menyatakan bahwa pembelajar membentuk sendiri 
pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara terpadu 
dan pembelajar termotivasi untuk belajar jika mereka melihat bahwa 
yang dipelajarinya itu diperlukan oleh mereka.139 Selain itu, perangkat 
pembelajaran ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran 
kognitif, khusunya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran 
bermakna yang memandang bahwa belajar akan bermakana bagi 
pembelajar apabila apa yang dipelajari oleh pembelajar berkaitan 
dengan apa yang diketahui dan dialaminya. Oleh karena itu, dalam 
merancang perangkat pembelajaran hendaknya mempertimbangkan 
kebutuhan dan karekteristik pembelajar dan pembelajar perlu terlibat 
dalam proses belajar secara spontan atau terlibat secara aktif dalam 
proses pembelajaran sehingga diharapkan kemampuan berkomunikasi 
baik lisan dan tulisan mahasiswa meningkat.  

Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa perangkat 
pmbelajaran yang dikembangkan telah mendukung implementasi 
pendekatan pengajaran bahasa komunikatif dan pengajaran bahasa 
terpadu seperti yang dinyatakan oleh Nunan, yakni karena pembelajar 
belajar bahasa melalui proses interaksi, maka pembelajaran bahasa 
harus memberikan kesempatan untuk berkomunikasi menggunakan 
bahasa target atau bahasa yang diajarkan.140 Berdasarkan konsep 

                                                             
139 Robert Heinich, Instructional Media and Technologies for Learning (Simon & 
Schuster Books For Young Readers, 1996). 
140 Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom. 
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tersebut, maka perangkat pembelajaran yang dikembangkan terbukti 
mampu memfasilitasi pembelajar untuk dapat belajar secara 
komunikatif dan interaktif dan memberikan kesempatan seluas-luasnya 
kepada pembelajar menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Selain itu, 
dengan pendekatan tersebut, mahasiswa dapat berlatih menggunakan 
keempat keterampilan berbahasa dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi dalam situasi atau peristiwa nyata, sehingga kompetensi 
komunikatif mereka pada keempat aspek keterampilan berbahasa 
tersebut dapat dikembangkan. Meskipun demikian, dalam praktinya 
agak sulit memadukan kedua pendekatan ini menjadi satu kesatuan, 
terutama dalam kaitannya dengan bagaimana merumuskan konsep 
teoritis maupun operasional yang utuh dan komprehensif dari kedua 
pendekatan ini agar bisa tercermin dalam perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. Salah satu cara yang ditempuh adalah mensintesa 
kedua pendekatan tersebut dengan mencoba memahami hakikat dan 
prinsip dari masing-masing pendekatan ini agar diperoleh pemahaman 
yang jelas dan menyeluruh. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan juga dinilai 
memiliki validitas yang cukup baik berdasarkan evaluasi pada tahapan 
validasi ahli karena bagian-bagian yang menyusunnya dianggap 
memiliki konsistensi dan aspek-aspek yang melingkupinya seperti 
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian memiliki 
relevansi atau kesesuaian. Selain itu, perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan dikatakan cukup valid karena sudah mencerminkan 
materi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, 
secara garis besar dapat dikatakan bahwa apabila dilihat dari aspek 
konstruk dan konten perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
telah memenuhi fungsinya sebagai sarana pembelajaran yang dapat 
memfasilitasi proses pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram. 
Dalam hal ini, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat 
dikatakan berhasil mengantarkan mahasiswa pada tujuan pembelajaran 
bahasa Inggris yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 
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penelitian ini, yaitu mempelajari keempat keterampilan berbahasa 
secara terpadu untuk agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi.  

Adapun beberapa kendala yang dihadapi atau ditemukan dalam 
penyusunan atau pengembangan perangkat pembelajaran setelah 
mendapatkan umpan balik dari ahli berupa komentar dan saran adalah 
kesulitan merumuskan cakupan kompetensi dasar dan mencari bahan-
bahan yang otentik sebagai sumber dalam menyusun atau 
mengembangkan perangkat pembelajaran. Begitu juga menyangkut 
aktivitas atau kegiatan pembelajaran, kesulitan muncul ketika hendak 
merancang kegiatan pembelajaran yang komunikatif agar mahasiswa 
benar-benar bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, 
terutama, berlatih menggunakan keterampilan berbahasa yang mereka 
pelajari. 

Sementara itu dalam tahapan uji coba, baik uji coba kelompok 
kecil maupun lapangan, perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
dinilai memenuhi kriteria kepraktisan karena selain materi atau isinya 
yang mudah dipahami oleh mahasiswa, juga dapat diaplikasikan dalam 
kegiatan pembelajaran. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi standar atau kriteria 
perangkat pembelajaran yang berkualitas dari segi, isi, sistematika 
penyajian, penggunaan bahasa, penggunaan gambar/ilustrasi, bahan 
penunjang, tampilan fisik/kemenarikan, dan keterlaksanaan. Selain itu, 
berdasarkan hasil uji coba, dapat ditegaskan bahwa perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dapat membantu mahasiswa 
memahami lebih mudah materi-materi yang disajikan dalam 
peerangkat pembelajaran, di mana melalui perangkat pembelajaran 
yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa  dapat 
berlatih dan mempraktikkan berbagai macam fungsi bahasa untuk 
berkomunikasi, seperti menyatakan kesukaan tentang sesuatu, 
menyatakan kemampuan melakukan sesuatu, memberikan informasi, 
menyatakan pendapat, menyatakan kepastian, dan sebagainya. 

 Perangkat pembelajaran yang dikembangkan juga membantu 
mengembangkan keterampilan berbahasa mahasiswa yang dapat dilihat 
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dari kemampuan mahasiswa yang terus bertambah baik, baik dari aspek 
sosiolinguitik (pemakaian bahasa) maupun linguistik (pengetahuan 
bahasa). Fakta lain juga menunjukkan bahwa penggunaan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan cukup baik dalam mendorong dan 
memotivasi mahasiswa mempraktikan keterampilan berbahasa secara 
aktif di dalam kelas. Sebagai contoh, dalam pembelajaran dengan topik 
atau tema “social media,’  mahasiswa tampak begitu antusias dari awal 
sampai akhir kegiatan pembelajaran. Mahasiswa terlibat secara aktif 
berdiskusi, menyatakan pendapat dan mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan kepada mereka. Selain itu, penggunaan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan 
keinginan mahasiswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan 
lancar, karena dalam kegiatan pembelajaran menggunakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan, semua mahasiswa diberikan peran 
dan kesempatan yang sama untuk mempraktikan keterampilan 
berbahasa, baik secara berpasangan maupun secara berkelompok.  

Perangkat pembelajaran dalam penelitian ini didesain agar 
memungkinkan mahasiswa dapat mengembangkan idenya tentang 
suatu topik atau tema tertentu, kemudian dilanjutkan dengan 
mengungkapakan atau menyampaikan topik atau tema tersebut 
menggunakan keempat keterampilan berbahasa dan pengetahuan 
kebahasaan mereka. Dalam perangkat pembelajaran ini, dosen 
diharapakan dapat menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan 
berorientasi pada upaya mendorong dan keaktifan dan keterlibatan 
mahasiswa melalui tugas berpasangan, tugas berkelompok, diskusi, 
bermain peran, simulasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, peran dosen 
di sini hendaknya menjadi fasilitator dan motivator yang menjelaskan 
instruksi bagaimana menggunakan perangkat pembelajaran, 
merancang tugas pembelajaran, memberikan model ungkapan dan tata 
bahasa, memberikan simulasi serta mengawasi dan memfasilitasi 
mahasiswa pada saat melakukan latihan atau praktik apabila diperlukan. 
Sebaliknya, mahasiswa dituntut menjadi pembelajar yang aktif dan 
mandiri selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dalam hal ini, 
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dosen dituntut memberikan andil dalam proses perencanaan 
pembelajaran agar mahasiswa dapat berpartisipasi dengan baik. 

 Secara keseluruhan, pelaksanaan uji coba perangkat 
pembelajaran berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah dibuat, 
meskipun sejumlah kendala atau hambatan muncul di lapangan dalam 
proses ini. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah pelaksanaan 
pembelajaran dalam kelas berukuran besar yang menimbulkan 
kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kelas yang berukuran kecil, 
perbedaan latar belakang kemampuan dan karakter mahasiswa yang 
membuat pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih kompleks, dosen 
masih terfokus hanya kepada mahasiswa yang terlihat memiliki 
semangat dan antusiasme dalam belajar sedangkan mahasiswa yang lain 
kurang diperhatikan, dan penugasan atau kerja kelompok yang belum 
efektif dan sering tidak terkontrol sehingga kegiatan pembelajaran 
berjalan agak lambat dan kurang maksimal. 

Hasil uji keefektifan perangkat pembelajaran dalam tahap uji 
coba juga menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan secara empirik dapat meningkatkan motivasi dan 
penguasaan mahasiswa pada keempat keterampilan berbahasa yang 
diajarkan. Hal ini disebabkan karena adanya perlakuan menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan sehingga membuat 
mahasiswa lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran dibandingkan menggunakan perangkat 
pembelajaran yang biasa digunakan oleh dosen. Lebih jelasnya, 
berdasarkan penghitungan uji beda dengan t-test, diketahui bahwa 
kelompok mahasiswa yang belajar bahasa Inggris menggunakan 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan menunjukkan rerata hasil 
belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan rerata hasil belajar 
kelompok yang belajar menggunakan perangkat pembelajarn yang 
biasa digunakan oleh dosen. Tampak juga bahwa aktivitas komunikasi 
mahasiswa pada saat berlatih misalnya melakukan percakapan atau 
bermain peran sangat interaktif dan komunikatif dalam kegiatan 
pembelajaran. Mahasiswa terlihat sungguh-sungguh mempraktikkan 
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ungkapan-ungkapan diajarkan dan memahami setiap pertanyaan serta 
mereponnya dengan baik.  

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini 
berupaya mengintegrasikan keempat keterampilan berbahasa dan 
pembelajaran aspek bahasa lainnya, yang didahului oleh pelajaran 
menyimak dan diikuti dengan belajar ketiga keterampilan berbahasa 
yang lain yakni masing-masing berbicara, membaca dan menulis. 
Meskipun demikian, mahasiswa menghadapi permasalahan ketika 
mengikuti pelajaran menyimak dan menulis. Mereka sepertinya agak 
kesulitan menangkap dan memahami percakapan atau pembicaraan 
yang didengarkan dan mengerjakan latihan-latihan atau berlatih 
menggunakan kedua keterampilan ini. Penyebabnya untuk 
keterampilan menyimak, selain karena membutuhkan konsentrasi 
penuh, juga karena mahasiswa jarang atau kurang berlatih, sedangkan 
untuk keterampilan menulis, mahasiswa kebingungan 
mengembangkan gagasan mereka meskipun sudah diberikan pilihan-
pilihan topik atau tema yang akan ditulis.  

Jadi, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat 
ditarik kesimpulan secara menyeluruh bahwa perangkat pmbelajaran 
yang dikembangkan telah memenuhi kriteria penegembangan atau 
penyusunan perangkat pembelajaran yang layak, yaitu, valid, praktid 
dan efektif, sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan 
pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram. 

Meskipun demikian, di samping kelebihan atau kekuatan yang 
telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menyadari bahwa ada sejumlah 
keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu (1) penelitian  ini  
dilakukan  di UIN Mataram dengan subjek penelitian mahasiswa dari 
berbagai jurusan yang ada di UIN Mataram, sehingga hasil penelitian 
ini kemungkinan tidak bisa diterapkan atau digunakan pada institusi 
atau perguruan tinggi  lain, dengan alasan perbedaan kondisi yang 
menyangkut latar belakang mahasiswa, keadaan dosen, ketersediaan 
fasilitas belajar, dan dukungan lingkungan  pembelajaran. Untuk 
menerapakn  hasil penelitian ini pada mahasiswa di institusi lain, 
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diperlukan pengkajian dan penelaahan serta penyesuaian lebih lanjut. 
Dengan demikian, hasil pnenelitian ini hanya mungkin bisa diterapkan 
pada institusi yang kebetulan memiliki kesamaan kondisi dengan 
institusi di mana penelitian ini dilakukan, (2) pemilihan subjek 
penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling sehingga hasil 
penelitian ini tidak bisa merepresentasikan populasi yang luas, seperti 
yang ada di UIN Mataram karena jumlah populasi yang cukup banyak, 
sementara tidak semua anggota populasi diberikan kesempatan yang 
sama untuk dipilih, (3) keterbatasan waktu dan biaya menyebabkan 
proses uji coba perangkat pembelajaran yang dikembangkan, baik 
tahapan uji coba kelompok kecil maupun uji coba lapangan diuji 
cobakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di mana tidak semua 
materi dalam perangkat pembelajaran dapat diuji cobakan secara 
maksimal, ada yang memang disampaikan secara detail dan mendalam  
dan beberapa hanya diperkenalkan, namun tanpa mengurangi subtansi 
materi yang hendak disampaikan, (4) pada saat uji coba dilakukan, 
beberapa mahasiswa tidak hadir selama beberapa kali pertemuan, 
beberapa mahasiswa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal 
pertemuan, dan beberapa mhasiswa tidak mengikuti kegiatan 
pembelajaran sampai pertemuan akhir. Akibatnya, mereka ketinggalan 
materi pelajaran dan tidak bisa memahami secara utuh materi yang 
diajarkan dalam kegiatan uji coba yang berpengaruh terhadap hasil 
belajar mereka, (5) dalam kegiatan eksperimen yang dilakukan, 
kemungkinan terjadi bias penelitian karena dilaksanakan di suatu  
tempat yang memungkinkan mahasiswa saling berinteraksi satu sama 
lain, dan (6) penelitian melibatkan subyek penelitian dalam jumlah 
terbatas, yakni  sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada 
kelompok subyek dengan jumlah yang besar. 
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BAB VII SIMPULAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan temuan pada tahapan proses pengembangan 

perangkat pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa 
kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut.  

1. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kompetensi, mahasiswa 
UIN Mataram membutuhkan perangkat pembelajaran bahasa 
Inggris yang memuat atau memadukan keempat aspek keterampilan 
berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, menulis) agar mereka 
lebih termotivasi dan dapat belajar bahasa Inggris lebih baik. 

2. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh pakar atau ahli, 
perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan integratif-
komunikatif yang dikembangkan memenuhi kriteria “kevalidan,” 
karena konsistensi dan kesesuaian bagian-bagian atau komponen-
komponen yang ada di dalamnya.  

3. Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil dan hasil uji coba 
lapangan, perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan 
integratif-komunikatif yang dikembangkan memenuhi kriteria 
“kepraktisan” karena berhasil diimplemenatasikan atau dilaksanakan 
dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di UIN Mataram. 

4. Berdasarkan hasil uji coba lapangan yakni hasil eksperimen dan hasil 
observasi, perangkat pembelajaran bahasa Inggris berpendekatan 
integratif-komunikatif yang dikembangkan memenuhi kriteria 
“keefektifan” karena dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi 
mahasiswa UIN Mataram dalam belajar bahasa Inggris.  

5. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki beberapa 
kelemahan atau kekurangan berdasarkan komentar dan saran 
setelah dilakukan validasi oleh pakar atau ahli dan uji coba 
kelompok kecil ataupun uji coba lapangan. Selanjutnya, kelemahan 
dan kekurangan yang terdapat pada perangkat pembelajaran 
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tersebut direvisi atau diperbaiki untuk menghasilkan produk akhir 
yang layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
 

B. Implikasi 
Beberapa implikasi dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut.  

1. Dalam penelitian ini diketahui bahwa mahasiswa menginginkan 
keempat aspek keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, 
membaca, menulis) untuk diajarkan dan kompetensi mereka rata-
rata rendah dalam berbahasa Inggris. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
lembaga dalam hal ini UIN Mataram perlu mendesain atau 
merancang program pembelajaran bahasa Inggris yang 
komprehensif dan terpadu agar dapat mengakomodir dan 
memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. 
Penyediaan sarana pembelajaran seperti perangkat pembelajaran 
yang layak dan memadai, yang dapat menjadi acuan dan panduan 
para dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran serta fasilitas-
fasilitas lainnya untuk mendukung proses pembelajaran merupakan 
hal yang krusial untuk diperhatikan. Di samping itu, dosen juga 
hendaknya berupaya semaksimal mungkin menerapakan sistem atau 
pola pembelajaran yang lebih baik agar kemampuan dan penguasaan 
mahasiswa dalam belajar bahasa inggris bisa  lebih baik pula. 
Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan perangkat 
pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, sekaligus sebagaai kritik 
terhadap proses penyusunan perangkat pembelajaran yang ada, 
pengembangan produk pembelajaran hendaknya didasarkan pada 
hasil analisis kebutuhan pembelajar sehingga produk yang akan 
dikembangkan benar-benar relevan dan sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang ditetapkan dan karakteristik mahasiswa yang 
menjadi sasaran kegiatan pembelajaran.   

2. Penggunaan perangkat pembelajaran berpendekatan integratif-
komunikatif dalam penelitian ini tampaknya telah berhasil 
menciptakan suasana atau atmosfer pembelajaran yang lebih 
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kondusif dan menggairahkan di mana mahasiswa menjadi lebih 
aktif, antusias, dan bersemangat  mengikuti  kegiatan pembelajaran 
dan melakukan tugas-tugas yang diberikan, terutama yang berkaitan 
dengan tugas-tugas atau latihan berkomunikasi. Berkaca dari 
kenyataan ini, dosen dituntut untuk lebih kompeten dalam 
mengelola pembelajaran dengan  mengembangkan perangkat 
pembelajaran yang efektif sehingga menghasilkan respon yang 
positif terhadap pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, dosen 
hendaknya mampu membangun pembelajaran yang interaktif 
dengan merancang pembelajaran yang menarik, yaitu pembelajaran 
yang dapat memberikan kesempatan yang seluas-seluasnya kepada 
mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam berlatih dan praktik 
berkomunikasi menggunakan bahasa yang dipelajari. Dosen juga 
diharapkan sudah saatnya memperbarui pengetahuan dan 
pengalamnnya agar dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai 
dengan tuntutan paradigama modern, yaitu bagaimana menjadikan 
mahasiswa sebagai subjek bukan objek pembelajaran, seperti yang 
diyakini oleh paradigma pembelajaran lama. 

3. Penggunaan pendekatan integratif-komunikatif untuk 
mengembangkan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini 
sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan motivasi mahasiswa 
dalam belajar bahasa Inggris. Hasil belajar dan motivasi belajar 
adalah dua komponen pembelajaran yang dapat diperbaiki dan 
ditingkatkan, salah satunya melalui pemilihan pendekatan atau 
metode yang tepat, sehingga para dosen diharapkan lebih kreatif 
inovatif, dan responsif dalam merancang dan 
mengimplementasikan pendekatan atau metode yang diaplikasikan 
dalam kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar 
dan menumbuhkan motivasi belajar pada diri mahasiswa. Selain itu, 
kerjasama antara dosen dan mahasiswa sangat diharapkan dalam 
upaya mencari berbagai solusi terbaik yang dapat membantu dan 
membawa proses pembelajaran ke arah peningkatan hasil dan 
motivasi belajar yang lebih baik.  
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SINOPSIS 
 Buku ini merupakan hasil tulisan kolaborasi dua peneliti 
sekaligus dosen yang memiliki rumpun keilmuan yang sama yakni 
rumpun ilmu Pendidikan Bahasa Inggris.  

 Buku ini merupakan sebuah karya ilmiah dalam bentuk buku 
referensi yang menyajikan hasil penelitian melalui sebuah rangkaian 
proses penelitian dan pengembangan atau yang seringkali dikenal 
sebagai R&D. Di samping itu, model pengembangan yang digunakan 
dalam buku ini adalah model ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation). Fokus penelitian dalam buku ini adalah 
pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari empat jenis 
perangkat yaitu silabus, SAP, bahan ajar dan instrumen penilaian untuk 
mata kuliah Bahasa Inggris di perguruan tinggi keislaman yang 
dikembangkan berdasarkan paradigma dan pendekatan pembelajaran 
integratif-komunikatif.  Sesuai dengan namanya, pendekatan ini 
merupakan perpaduan antara dua pendekatan yaitu pendekatan 
integratif dan pendekatan kounikatif dalam pembelajaran Bahasa. 
Buku ini juga menyajikan teori-teori paling relevan yang berkaitan 
langsung dengan perangkat pembelajaran serta pendekatan yang 
dimaksud yang dijadikan landasan berpikir dalam mendesain perangkat 
pembelajaran dalam penelitian ini. Dengan membaca buku ini, 
pembaca diharapkan dapat memperoleh model konkrit langkah-
langkah pengembangan perangkat pembelajaran terutama untuk 
pembelajaran Bahasa Inggris serta menuangkannya dalam bentuk 
gagasan dan karya ilmiah.  

Selamat membaca. 
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GLOSARIUM 

Angket: teknik penilaian yang digunakan untuk menggali atau 
menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya latar belakang 
pendidikan, jumlah penghasilan, motivasi belajar, tanggapan 
terhadap metode pembelajaran, dan lain-lain  

Bahan ajar: apa saja yang dapat digunakan oleh pengajar untuk 
memfasilitasi pembelajaran  

Instrumen penilaian: alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan 
informasi tentang kemajuan pembelajar dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan  

model: kerangka kerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
melakukan sebuah kegiatan  

non-tes: teknik untuk menilai pembelajar pada ranah afektif dan 
psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan pada 
aspek kognitif  

pendekatan integratif: pendekatan yang dirancang untuk memberikan 
situasi belajar alami kepada pembelajar yang mana pembelajaran 
membaca, menulis, berbicara, dan menyimak dilakukan bersama-
sama untuk tujuan yang nyata  

Pendekatan komunikatif: pendekatan yang mengarahkan pembelajaran 
bahasa pada tujuan pembelajaran yang mementingkan bahasa 
sebagai alat komunikasi  

Pengamaatan: suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 
sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena 
untuk mencapai tujuan tertentu  

Satuan Acara Perkuliahan: panduan yang memberi arah kepada 
pengajar dalam menyajikan materi pembelajaran kepada pembelajar 
dalam kurun waktu tertentu dengan metode dan alat bantu yang 
sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan  

Silabus berbasis  topik: Silabus berdasarkan pada topik-topik yang  
berkaitan dengan kehidupan pembelajar, seperti olah raga, sastra, 
cuaca, musik, dan  sebagainya.  
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Silabus berbasis keterampilan: Silabus yang terdiri dari sejumlah 
keterampilan atau kemampuan spesifik yang berperan penting atau 
diperlukan dalam penguasaan bahasa sasaran  

Silabus berbasis tugas: silabus pengajaran bahasa yang materi 
pelajarannya diorganisir berdasarkan tugas-tugas atau kegiatan 
belajar yang harus dilakukan pembelajar dalam mempelajari bahasa 
sasaran  

Silabus fungsional: silabus pengajaran bahasa yang menitikberatkan  
pada fungsi-fungsi komunikatif bahasa sebagai landasan dalam 
pemilihan dan pengurutan bahan atau materi pelajaran  

Silabus struktural: Silabus yang memuat butir-butir tata bahasa yang 
membentuk kaedah bahasa sebagai pijakan dalam pemilihan dan 
pengurutan materi pelajaran  

Silabus: seperangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan 
pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang 
memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk 
mencapai penguasaan kompetensi dasar  

Tes: Alat untuk melaksanakan kegiatan pengukuran yang didalamnya 
terdapat serangkaian pertanyaan, latihan atau instrumen lainnya yang 
digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, 
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh sesesorang atau kelompok
  

Wawancara: teknik penilaian nontes yang dilakukan melalui 
percakapan dan tanya jawab antara pengajar dan pembelajar baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara bertatap muka 
dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan  
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