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KATA PENGANTAR

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkuliahan Curricullum and Instructional Material  

Developement adalah mengantarkan mahasiswa agar memiliki pemahaman yang optimal 

tentang Kurukulum Bahasa Inggris SMA/SLTP (KTSP) yang berbasis teks,   yang 

dikembangkan dari Standar Isi.  Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini juga 

diharapkan mampu menggunakan secara optimal pengetahuan  tersebut dalam kegiatan 

pegembangan  serta melakukan uji coba bahan ajar bahasa Inggris untuk  SMA

Memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana mendesain pembelajaran 

kemudian mengembangkannya  menjadi produk bahan ajar  berupa textbook yang 

kemudian diujicobakan  adalah tidak berbeda dengan mahasiswa teknik sipil 

mendapatkan pengalaman membuat rumah atau gedung bangunan lainnya.

Dari pengalaman itu,  mahasiswa calon guru bahasa Inggris SMA/SLTP akan 

mampu melihat bagaimana bahan ajar  itu diorganisir baik dari aspek teoritik  dan praktek 

dan juga teknik-teknik  penyajian materi. Mereka lebih lanjut diharapkan mampu 

memahami bahan ajar tersebut dengan detail dengan kritis . 

Bahan ajar dapat diibaratkan sebagai kendaraan bagi guru untuk mengantarkan 

para siswanya ketempat tujuan. Dengan kemampuan menyusun dan mengujicobakan 

bahan ajar , kelak jika telah menjadi guru, mereka tidak akan mengalami banyak 

kesulitan dalam melaksanakan  empat tugasnya utamanya yaitu merencanakan, 

melaksanakan pembelajaran , mengevaluasinya serta  melakukan pembelajaran 

perbaikan (remidi).

Surabaya, 31 Maret 2009

DAFTAR ISI

                                                                                                            Halaman
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METODE PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

BAHASA INGGRIS UNTUK SMA

D. Model Pengembangan

Ely(1996:35)  memberikan  definisi  lebih  mefokus  pada  kata  pengemba-ngan. 

Definisi  tersebut menyatakan , “Development is process  of translating the design 

specification into physical form”. Pengembangan merupakan proses menterjemahkan 

spesifikasi  desain  ke  dalam  bentuk  fisik.  Dalam  ilmu  bangunan   pengembangan 

memujudkan  rencana  bangunan  menjadi  bentuk  fi-sik.  Maka  dalam  teori 

pembelajaran,  pengembangan  ialah mewujudkan ren-cana pembelajaran ke dalam 

bentuk spesifikasi  produk menjadi produk pem-belajaran. Pengembangan mencakup 

berbagai  teknologi  yang  digunakan  da-lam  pembelajaran.  Namun  demikian, 

pengembangan tidak berdiri sendiri me-lainkan tetap terkait dengan fungsi evaluasi, 

manajemen, desain dan pe-manfaatannya.

Pada langkah-langkah dimaksud di atas , produk yang akan dimanfaatkan dalam 

kegiatan   pembelajaran  akan  dikembangkan  terlebih  dahulu  melalui  be-berapa 

tahapan  evaluasi  dan  revisi.  Untuk  pengembangan   produk  tersebut  diperlukan 

keterlibatan  beberapa  pakar,  teman  sejawat  dan  siswa.  Dalam  melaksanakan 

pengembangan ilmiah selalu mengikuti serangkaian langkah yang dilakukan secara 

sistimatis dan terencana agar memperoleh pemecahan terhadap masalah yang telah 

diajukan.  Menentukan  metodelogi  pe-pengembangan  juga  merupakan  bagian  dari 

langkah-langkah kegiatan tersebut. Dengan menggunakan metodelogi pengembangan 
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yang  benar,  pro-duk  yang  diperoleh  akan  memperoleh  nilai  akuntabilitas  secara 

ilmiah.

Pada  waktu  yang  lalu,  rencana  untuk  pengembangan  sistem  dan  desain 

instruksional telah dibuat dan kebanyakan didasarkan atas intuisi, maksud yang tak 

jelas, dan penilaian yang subyektif. Namun pada dewasa ini dengan  berkembangnya 

teori-teori tentang bagaimana siswa belajar, ditemukannya metode belajar baru. Teori-

teori  tersebut  mendorong  para  pendidik  mencari  pendekatan  baru  dalam 

mengembangkan sistem dan desain instruksional (Gafur, 1980) guna untuk mencapai 

tujuan  kompetensi  secara  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat 

Rothwell  dan Kazanas  (1992)  yang menyatakan,  ”  The chief  aim of  instructional 

design  is  to  improve  the  performance  of  employees  (learners)  so  as  to  increase 

organizational efficiency or effectiveness.”

 

1. Model Instruksional ADDIE

Desain  instruksional  yang generic(umum),   yaitu  yang  memuat  kom-  ponen-

komponen yang paling pokok. Model desain pembelajaran demikian disebut ADDIE 

sebagaimana diungkapkan pada Wikipedia berikut ini.

Perhaps the most common model used for creating instructional materials is  
the  ADDIE Model. This acronym stands for the 5 phases contained in the  
model:

• Analyze - analyze learner characteristics, task to be learned, etc. 
• Design - develop learning objectives, choose an instructional  approach 
• Develop - create instructional or training materials 
• Implement - deliver or distribute the instructional materials 
• Evaluate - make sure the materials achieved the desired goals 

Most of the current instructional design models are variations of the ADDIE 
model. A sometimes utilized adaptation to this model is in a practice known as  
rapid prototyping.
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Some  other  useful  models  of  instructional  design  include:  the  Dick/Carey  
Model, the Smith/Ragan Model, the Morrison/Ross/Kemp Model.

Penjelasan  di  atas  mengungkapkan  bahwa  model  desain  pembelajaran  itu  lebih  dari 

satu.model dan semuanya merupakan varian dari ADDIE.

2. Model Instruksional Dick & Carey

 Dalam  pengembangan  bahan  ajar  bahasa  Inggris  untuk  tesis  ini  tidak 

menggunakan  Model  ADDIE.  Penelitian  pengembangan  ini  menggunakan   Model  

Instructional Design Dick and Carey. Dalam model ini terdapat sembilan tahapan, yaitu: 

1.  Mengidentifikasi tujuan instruktional umum; 2.Mengenali tingkah laku awal dan cirri 

siswa;  3.  Melakukan  analisis  pembelajaran;  4.  Merusmuskan  tujuan  khusus;  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;  9.   Merancang  dan  melaksanakan 

evaluasi sumatif

Diagram 3.1 Model Desain Instruksional oleh Dick and Carrey (dalam, Gofur, 1989: 30)
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E. Prosedur Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Inggris SMA

Prosedur pengembangan bahan ajar yang digunakan dalam tesis ini melalui lima 

tahapan, yaitu: 

•  Tahapan pertama : menetapkan mata pelajaran yang akan dikembang-kan

•  Tahapan kedua: mengidentifikasi tujuan, yaitu Standar Komptensi (SK), 

Komptensi Dasar (KD) 

•  Tahapan ketiga: proses pengembangan dengan menggunakan model Dick and 

Carey.(1985). Dalam tahapan ini pengembang menyusun sila-bus pembelajaran 

bahasa Inggris yang komponennya terdiri dari; indi-kator, materi pokok,  

pengalaman pembelajaran dan penilaian

•  Tahap keempat: penyusunan dan penulisan bahan ajar dengan kerangka 

sebagai berikut:
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 Tujuan pembelajaran (KD)

 Uraian Materi Pelajaran

 Siklus Lisan 1 ( Monolog dan Dialog)

- BKOF (Building Knowledge of the Field)

- MOT (Modeling of the Text)

- JCOT (Joint Construction of the Text)

- ICOT (Independent Construction of the Text)

 Siklus Tulis (Monolog)

- BKOF (Building Knowledge of the Field)

- MOT (Modeling of the Text)

- JCOT (Joint Construction of the Text)

- ICOT (Independent Construction of the Text)

• Tahapan kelima tinjauan ahli dan uji coba lapangan. Uji coba tersebut 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

  Tinjauan oleh ahli bidang studi dan ahli rancangan

  Uji coba kelompok kecil/teman sejawat

  Uji coba lapangan 

Langkah-langkah secara rinci dan kongkrit dalam pengembangan produk 

bahan ajar buku bahasa Inggris SMA akan dilakukan secara urut sesuai dengan 

diagaram berikut ini: 

Diagram  3.2 : Tahapan Pengembangan Produk Bahan Ajar (Adopsi dalam Gofur, 
Dick & Carey, 1985)
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Tahap I : Menetapkan  pelajaran bahsa Inggris yang akan dikembangakan

Tahap II : Menetapkan Tujuan Pembelajaran /Peta Buku



Perincian tahapan-tahapan yang disajikan lewat diagram di atas adalah sebagai .

Kegiatan  penelitian  pengembangan  bahan  ajar  buku  bahasa  Inggris  SMA  melalui  5 

tahapan sesuai model di atas dan secara rinci dijelaskan sebagai berikut ini.
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1. Tahap pertama: menetapkan bahan ajaran dari mata pelajaran dan kelas  yang  akan 

dikembangkan 

Dalam  tahapan   ini  pengembang  menetapkan  mata  pelajaran  dan  unit 

pembelajaran  untuk  kelas/semester  yang  dikembangkan.   Bahan  ajar  yang  akan 

dikembangkan ialah bahan ajar untuk semester gasal mata pelajaran bahasa Inggris kelas 

XII. Bahan ajar ini diberikan di kelas XII semester gasal di SMA Negeri 14 dan SMA 

Negeri 17 Surabaya. Penetapan ini berdasarkan  pada beberapa pertimbangan antara lain 

bahwa pentingnya penelitian pengembangan bahan ajar bahasa Inggris yang berupa buku 

teks  dengan  adanya  kenyataan  bahwa  sebagian  besar  guru  bahasa  Inggris  SMA di 

Surabaya masih menggunakan Lembar Kersja  Siswa (LKS),  kajian teori  pada bidang 

teknologi pembelajaran terhadap pentingnya hasil penelitian pengembangan bahan ajar 

bahasa  Inggris  SMA.  Pada  tahapan  ini  pengembang  juga  mengkaji  teori-teori 

pembelajaran  yang  terkait  dengan  pengembangan  bahan  ajar  mata  pelajaran  bahasa 

Inggris untuk SMA.

2. Tahap kedua: Mengidentifikasi  SD dan KD  dari Standar Isi  Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris SMA Program IPS dan IPA 

Setelah menentukan bahan ajar  mata pelajaran bahasa Inggris  untuk kelas XII 

Semester  gasal  unit  yang  berisi  tentang  tujuan  pembelajaran  bahasa  Inggris  berbasis 

kompetensi  guna  menysusun  peta  bahan  ajar  (buku). Mata  pelajaran  bahasa  Inggis 

berangkat dari latar belakang bahwa  ada perbedaan pada tingkat pendidikan antara SD, 

SLTP dan SMA. Hal ini dinyatakan dalam Standar Isi  Bahasa Inggris SMA, “

Pembelajaran bahasa Inggris di SMP/MTs ditargetkan agar peserta didik dapat  
mencapai  tingkat  functional yakni  berkomunikasi  secara lisan dan tulis  untuk  
menyelesaikan masalah sehari-hari, sedangkan untuk SMA/MA diharapkan dapat  
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mencapai  tingkat  informational karena  mereka  disiapkan  untuk  melanjutkan 
pendidikannya ke perguruan tinggi. Tingkat literasi  epistemic  dianggap terlalu 
tinggi untuk dapat dicapai oleh peserta didik SMA/MA karena bahasa Inggris di  
Indonesia berfungsi sebagai bahasa asing.” (Standar isi BSNP, 2006:307)

Informasi di atas menjelaskan bahwa kedudukan bahasa Inggris di Indonesia ialah 

sebagai bahasa asing. Adapaun tingkat litetrasinya ialah disebut infor-formational , yaitu 

mempersiapkan lulusan SMA untuk melanjutkan  pendi-dikannya ke perguruan tinggi. 

Hasil  kajian  kompetensi  berkomunikasi  untuk  ting-kat  literasi  yang  dimaksud 

dirumuskan sebagai berikut (KBK Bahasa Inggris SMA, 2004:15):

Siswa  SMA  diharapkan  mampu  berkomunikasi  dalam  bahasa  Inggris  lisan 
maupun tulis secara lancar dan akurat sesuai dengan konteks sosialnya.
Mendengar
Memahami berbagai makna (interpersonal, ideasional, tekstual) dalam
berbagai teks lisan yang memiliki tujuan komunikatif, struktur teks,
dan linguistik tertentu.
Berbicara
Mengungkapkan berbagai makna (interpersonal, ideasional, tekstual)
dalam berbagai teks lisan yang memiliki tujuan komunikatif, struktur
teks, dan linguistik tertentu.
Membaca
Memahami berbagai makna (interpersonal, ideasional, tekstual) dalam
berbagai teks tulis yang memiliki tujuan komunikatif, struktur teks,
dan linguistik tertentu.
Menulis
Mengungkapkan berbagai makna (interpersonal, ideasional, tekstual)
dalam berbagai teks tulis yang memiliki tujuan komunikatif, struktur
teks, dan linguistik tertentu.

Berdasarkan hasil kajian di atas, dirumuskanlah tujuan secara umum bahasa Inggris 

SMA , yang kemudian disebut Standar Kompetensi (SK) pada Sandar Isi oleh BSNP, 

menjadi empat sesuai dengan klasifikasi empat ketrampilan , yaitu:

Mendengar

Memahami  makna  dalam percakapan transaksional dan interpersonal dalam konteks 
kehidupan sehari-hari dan juga memahami. Memahami makna teks fungsional pendek 
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dan teks monolog sederhana berbentuk  ,  narrative,  explanation  dan discussion  dalam 
konteks kehidupan sehari-hari

Berbicara

Mengungkapkan  makna   dalam  percakapan  transaksional  dan  interpersonal   dalam 
konteks kehidupan sehari-hari. Mengungkapkan makna  dalam teks fungsional pendek 
dan  monolog  berbentuk  recount,  narrative  dan procedure  sederhana  dalam konteks 
kehidupan sehari-hari 

Membaca

Memahami makna teks fungsional pendek dan  teks tulis  esei  berbentuk   narrative,  
explanation  dan discussion dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses 
ilmu pengetahuan 

Menulis

Mengungkapkan makna  dalam teks tulis monolog yang berbentuk narrative, explanation 
dan discussion  secara akurat,  lancar  dan  berterima dalam konteks kehidupan sehari-
hari.(Standar Isi Bahasa Inggris SMA, 2006)

 

Dari  tujuan  yang  terurai  di  atas  diturunkan  lebih  lanjut  menjadi  Kompeten-si 

Dasar  (KD),  yang  kemudian  menjadi  dasar  pengembangan  bahan  ajar  buku  ba-hasa 

Inggris SMA yang menghasilkan bagain produk pengembangn bahan ajar yang disebut 

Peta Buku. Secara rinci Peta Buku tersebut dituangkan pada tabel berikut ini:  

Tabel 3.1. Rumusan dan Pengembangan Materi

U
nit

Topic Genre Skill/Intructional Objectives
(Kompetensi Dasar)

Grammar 
Points

1 Succes
s

Narrativ
e

l. Listening

behind 
Farmi
ng 
Stories

• Responding to a spoken monolog of text of 
narrative by using pictures

• Adjective 
as the 
object 

    complem
ent

• Responding to  dialogues using the • Direct-
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expressions of proposing, suggesting and 
complaining

Indirect
    Sentences

2. Speaking
• Using the expressions of proposing, 

suggesting and complaining
• Producing and presenting a spoken narrative 

text.
• Using adjectives as the object complement 

correctly
3. Reading
• Responding to the written text of narrative
• Identifying the generic structure of narrative 

texts
4. Writing
• Using direct-indirect correctly
• Writing a narrative text

2 Are 
Succes
sful

Explanat
ion

l. Listening • Compari
ng& 
Contrasti
ng 
Sentence
s,  

Busine
ssman

• Responding to a spoken monolog of text of 
narrative by using pictures

• Simple 
Present 
Tense

just 
Lucky
?

• Responding to  dialogues using the 
expressions of  having others do something 
and the possibility and capability of doing 
something

• Cause 
and 
Effect , 
Comparis
on of 
Adverb 
correctly

2. Speaking
• Conducting dialogues by using the 

expressions of having others do something 
and the possibility and capability of doing 
something

• Using comparing& contrasting sentences, 
Simple Present Tense, Cause and Effect , 
Comparison of Adverb correctly

• Producing and presenting a spoken 
explanation text

3. Reading
• Responding to the written text of explanation
• Identifying the generic structure of 
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expalanation texts
4. Writing
• Using present conditional sentences 

correctly
• Writing a explanation text

3 I’ll 
enroll 
to 
Univer
sity

Discussi
on

1. Listening

• Understanding the construction of the 
discussion text

• Comparis
on

• Responding to a spoken monolog of 
discussion text of narrative by using pictures

• Contrast

• Responding to  dialogues using the 
expressions of blaming, admitting one’s 
mistakes, promising, accusing, showing 
curiosity and showing attitude

• Giving 
evidence 
and 
opinion

2. Speaking
• Conducting the dialogues using the 

expressions of blaming, admitting one’s 
mistakes, promising, accusing, showing 
curiosity and showing attitude

• Argumen
t  for & 
Against 
the topic 

• Producing and presenting a spoken narrative 
text.

3. Reading
• Responding to the written text of discussion
• Identifying the generic structure of 

discussion text
4. Writing
• Using Comparison, Contrast Giving 

evidence and opinion, Argument  for & 
Against the topic

• Writing a discussion text
Tahap ketiga: proses pengembangan 

Tahap ini merupakan proses pengembangan bahan ajar. Pada tahap ini ada tujuh 

langkah  proses  pengembangan  bahan  ajar,  yaitu:  (a)  Mengidentifikasi  tujuan 

pembelajaran, (b) Menganalisis tujuan pembelajaran, (c) Mengidentifikasi pe-rilaku dan 

karakteristik  siswa,  (d)  Menulis  pengalaman  belajar  dan  indikator  pen-capaian,   (e) 

14



Mengembangkan  butir  soal,  (f)  Mengembangkan  strategi  pem-belajaran,  (g) 

Mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris Kelas XII. semester gasal.

a.Mengenali Tujuan Pembelajaran

Dalam rangakaian proses pengembangan, pertama-pertama yang dilakukan adalah 

mengenali  tujuan pembelajaran bahasa Inggris  SMA. Tujuan yang dimak- sud terkait 

dengan kompetensi berbahasa Inggris apa yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti 

pembelajaran bahasa Inggris dengan produk bahan ajar yang di-kembangkan ini. Dengan 

pemahan  terhadap  tujuan  pembelajaran  yang  demikian  maka  tujuan  ini  merupakan 

kegiatan-kegiatan  pembelajaran  yang  diwujudkan  da-lam  tugas-tugas  pembelajaran 

bahasa Inggris. 

Rumusan tujuan pembelajaran yang dimaksud ialah tujuan yang terdapat  dalam 

Standar kompetensi (SK), kemudian dijabarkan lebih rinci menjadi Kom-petensi Dasar 

(KD).  Wujud  kongkrit  kompetensi  dalam  bahasa  Inggris  KD  adalah  kompetensi 

berkomunikasi secara lisan dan tulis dalam berbagai jenis teks secara lancar , gramatikal 

dan dengan sikap yang berterima. Yang dimaksud dengan sikap yang berterima yaitu 

sikap yang benar yang dipilih oleh si pembicara dengan mempertimbangkan siapa yang 

diajak  bicara  (sebaya  atau  lebih  tua,  dalam  suasana  formal  atau  informal)  agar 

komunikasi mencapai target.

b. Menganalisis Tujuan Pembelajaran 

Tujuan  pembelajaran  berbasis  kompetensi  adalah  pencapaian  kompetensi  itu 

sendiri.  Oleh  karenanya,  pendekatan,  metode,  serta  teknik-teknik  pem-  belajarannya 

diserahkan  kepada  para  pengelola  pengajaran  sesuai  dengan  ka-  pasitas  dan  sumber-

sumber  yang  ada  dengan  syarat  kompetensi  yang  ditetapkan   dapat  dicapai.  Cara 
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mengukurnya adalah dengan memeriksa apakah semua indi-kator yang ditetapkan telah 

terbukti tampak (KBK, Bahasa Inggris SMA, 2004: 15). Jelaslah dari kutipan ini bahwa 

tujuan  pembelajaran  bahasa  Inggris  adalah    pencapaian  kompetensi  itu  sendiri  yang 

wujudnya adalah kompetensi ber-komunikasi, memproduksi teks baik lisan maupun tulis. 

Lebih detail lagi tujuan belajar pembelajaran bahasa Inggris ialah mem-produksi 

teks secara lisan dan tulis, dengan lancar (fluently), gramatikal (grammartically correct) 

dengan  pemilihan  ungkapan  yang  berterima  (in  an  appropriate  manner  ),  yaitu 

berdasarkan pada setting (informal or formal)  dan hubungan lawan bicara. Untuk itu teks 

diklasifikasikan menjadi tiga   yang dise-but interpersonal and transactional text, minor  

(functional)   dan  major text.  Jenis teks yang pertama yang  oleh orang pada umumnya 

dikenal  dengan  teks  dialog atau  percakapan atau  komunikasi  dua  arah.  Teks  tersebut 

hanya terdapat pada si-klus lisan saja. (Listening-Speaking). 

Dua  jenis  teks  lainnya  yaitu  teks  yang   disebut  minor  text (contoh  surat  un-

dangan,  pengumumman,   dsb)  dan  major  text (contoh;  nara.  Teks  ini  dapat  disebut 

sebagai  teks  monolog  karena  komunikasinya  satu  arah,  tidak  interaktif.  Pada  mata 

pelajaran  bahasa  Inggris  kelas  XII  semester  gasal  ada  tigas  jenis  major  text,  yaitu 

narrative, explanation dan discussion.Sedang untuk interpersonal-transactional (dialog) 

mencakup ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam percakapan yang dalam masing-

masing  unit  pembelajaran  disajikan  tiga  ungkapan,  antara  lain  menyalahkan   orang 

(blaming),   mengakui  kesalahan  (admitting  one’s  mistake)  meminta  oarang  lain 

melakukan sesuatu (having others do something)

c. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik siswa
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Karekateristik siswa merupakan variabel pembelajaran yang tidak bisa diabaikan. 

Hal ini karena karakteristik siswa merupakan variabel kondisi (Mustaji,  2005, hal;   ). 

Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  karekteristik  siswa,   Degeng  (2005,  hal:  45) 

memberikan penekanan dengan menyatakan bahwa, “Informasi gaya kognitif mahasiswa 

Indonesia  (field  dependent  vs  field  indpendent )  akan   bermanfaat  untuk  keperluan 

pembangunan  teori-teori   tentang  pengembangan   dan  produksi  bahan-bahan 

pengajaran.Kususnya,  yang berkaitan dengan mengor-ganisasi isi/pesan pembelajaran.

Dengan penjelasan tersebut, pengembang menggunakan sajian materi ba-han ajar 

bahasa Inggris melalui dua siklus (two cycles) dan empat tahap (four phases). Dua siklus 

terdiri dari siklus lisan dean siklus tulis. Orang akan dapat  berbicara bahasa Inggris kalau 

sudah pernah mendengar dan orang akan bisa me-nulis kalau sudah pernah membaca. 

Dengan demikian penyajian dalam pe-ngembangan bahan ajar ini tersusun dengan urutan 

Listening, Speaking, Reading and Writing.

Adapun empat tahap ialah: (1)  BKOF (building knowledge of the text),  MOT 

(modeling of the text) ,  JCOT (joint construction of the text) dan ICOT (independent 

construction of the text). Dalam BKOF, siswa dibekali informasi terlebih dahulu tentang 

aspek-aspek teks yang akan dilatihkan. Aspek itu antara lain:  genereic structure (struktur 

teks) lexicogrammatical features (grammar dan kosa kata yang dominan) communicative 

purpose of the text (tujuan komunikasi) serta applikasi teks itu di dunia nyata, kemudian 

diberi  model  (MOT)  atau  contoh  teks  yang  akan  menjadi  target  pembelajaran  lewat 

penyajian listening to the text untuk siklus lisan dan reaing the text untuk tulis. Sedang 

dalam   tahap  ketiga  (JCOT),  siswa  diberi  kesempatan  secara  berkelompok  untuk 

menyusun atau memproduksi teks yang di-pelajari kemudian presentasi secara kelompok. 
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Akhirnya  siswa  dituntut  untuk  memproduksi  dan  menyajikannya  secara  perorangan 

(ICOT). 

Aplikasi  dari  konsep di  atas ialah adanya kenyataan yang terdapat pada siswa 

Indonesia  pada  umumnya  bahwa  mereka  akan  mengalami  berbagai  ke-sulitan  dalam 

berlaatih membangun kompetensi berkomunikasi dalam bahasa asing (Inggris) apabila 

tidak melalui urutan penyajian sebgaiaman yang diuraikan di atas.  Dengan urutan seperti 

di atas, posisi guru, pada tahap pertama, sangat dominan dan semakin berkurang pada 

tahap kedua dan ketiga dan akhirnya pada tahap keempat siswa semakin dilepas. Siswa 

berperan  aktif  menyajikan  teks  lisan  maupun  tulis  sedang  guru   berfungis  sebagai 

fasilitator.  Urutan  penyajian  seperti  inilah  yang  diharapkan  mampu  membangun 

kompetensi berkomunikasi siswa da-lam bahasaa Inggris secara efektif dan optimal.

Selain menganalis ketrampilan bawaan dan langkah-langkah prosedural, seperti 

terurai di atas, perlu pula  mengenali perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki oleh 

siswa karena ketrampilan siswa seringkali  heterogen.  Pengenalan pe- rilaku awal  dan 

karakteristik  siswa   bisa  dijadikan  dasar  dalam mengembangkan  bahan  ajar  maupun 

mengembangkan sistem pembelajaran. Langkah ini me-rupakan proses untuk mengetahui 

perilaku  yang  dimilki  siswa  sebelum  mengikuti  pelajaran,  bukan  untuk  menentukan 

perilaku prasyarat untuk mengikuti pelajaran

d. Menulis Tujuan Khusus Pembelajaran

Hasil akhir dari kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa 

adalah menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu diajarkan dan perilaku 

yang diajarkan kepada siswa.  Perilaku yang akan diajarkan ini  kemudian dirumuskan 
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dalam bentuk pengalaman pembelajaran dan indikator pen-capaian. Dalam KBK Bahasa 

Inggris kompetensi ini merupakan kompetensi yang diharapkan yang berupa pengalaman 

belajar dan kemudin untuk penilaiannya digunakna indidikator bahwa SK ataupun KD 

telah tercapai. Tujuan yang berupa pengalaman belajar ini merupakan pernyataan yang 

bersifat spesifik tentang apa yang siswa mampu melakukannya ketika selesai mengikuti 

aktivitas pem-belajaran. Hal ini sesuia dengan kutipan di bawah ini:

Pengalaman  belajar  memuat  rangkaian  kegiatan  yang  harus dilakukan  oleh  
siswa  secara  berurutan  untuk  mencapai  kompetensidasar.  Penentuan  urutan  
langkah  pembelajaran  sangat  pentingartinya  bagi  materi-materi  yang 
memerlukan  prasyarat  tertentu.Selain  itu,  pendekatan  pembelajaran  yang  
bersifat  spiral  (mudah  kesukar;  konkret  ke  abstrak,  dekat  ke  jauh)  juga  
memerlukan  urutanpembelajaran  yang  terstruktur.Rumusan  pernyataan  dalam 
pengalaman belajar minimalmengandung dua unsur penciri yang mencerminkan  
pengelolaan
pengalaman belajar siswa, yaitu: kegiatan siswa dan mater.i
(Penglolaan Kurikulum di Tingkat Sekolah, 2003: 30)
Tujuan  pembelajaran  berbasis  kompetensi  adalah  pencapaian  kompetensi  itu 

sendiri. Cara ini dilakukan apabila Kompetensi Dasar yang akan dijabarkan ti-dak terlalu 

luas  atau  tidak  dalam  cakupan  materinya,  sehingga  memungkinkan  un-tuk 

menguraikannya dalam satu unit pembelajaran.

Dalam penyusunan pengalaman belajar  perlu memperhatikanKompetensi  Dasar 

yang akan dijabarkan. Untuk mengetahui keluasan atau kedalaman cakupan Kemampuan 

Dasar  dapat  digunakan  jaringantopik/tema/konsep.  Kompetensi  Dasar  yang  terlalu 

luas/dalam  cakupanmaterinya  perlu  dijabarkan  menjadi  lebih  dari  satu  pengalaman 

belajar.Sedangkan Kompetensi Dasar yang tidak terlalu ru-mit mungkin dapatdijabarkan 

ke dalam satu pengalaman belajar.  Beberapa cara yangdisarankan dalam menjabarkan 

Kompetensi Dasar menjadi pengalaman belajar, yaitu:

1.  Pengalaman belajar disusun berdasarkan atas satu tuntutan Kompetensi
            secara utuh.

2. Pembelajaran disusun berdasarkan atas satu atau lebih Hasil Belajar dalam satu  
KompetensiApabila  dalam satu  Hasil  Belajar  keluasan dan kedalaman materi  
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pembelajarannya  ternyata  terlalu  kompleks,  maka  dapat  disusunsatu  unit  
pembelajarannya. Atau seandainya memungkinkan dua Hasil Belajar yang tidak  
terlalu luas dan dalam tapi masih memiliki kaitan materi, maka dapat disusun ke  
dalam satu unit pembelajaran.

3.  Pembelajaran disusun berdasarkan atas satu atau lebih Indikator dalam satu  
kompetensi.  Cara  ini  ditempuh  dengan  berpedoman  kepada  indikator  hasil  
belajar.  Kadang  satu  indikator  membutuhkan  banyak  waktu  dalam 
pembelajarannya, sehingga perlu dibuatkan dalam satu unit pembelajaran yang 
utuh. Atau dapat pula terjadi beberapa Indikator yang saling berkaitan dan tidak  
terlalu  luas  atau  dalam  dibuatkan  dalam  satu  unit  pembelajaran  sekaligus.  
(Depdikbud, 2003:38-39)

Untuk penulisan tujuan khusus dari bahan ajar buku bahasa Inggris SMA kelas 

XII  semester  gasal  ini,  pengalaman  dan  indikator  pencapainnya,   pengem-  bang 

menuangkannya  dalam silabus yang merupakan produk awal sebelum penu-lisan bahan 

ajar dilakukan.pengalaman dan indikator pencapainnya,   pengembang menuangkannya 

dalam silabus yang merupakan produk awal sebelum penulisan bahan ajar dilakukan.      .

e. Mengembangkan Butir Tes

Berdasarkan  tujuan  yang  sudah  ditulis,  pengembang  pembelajaran  dapat 

menyusun  butir-butir  tes  yang  akan  digunakan  mengukur  keberhasilan  siswa  atau 

pencapaian tujuan keberhasilan siswa.  Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan mentafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa 

yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  berkesinambungan,  sehingga  menjadi  informasi 

yang  bermakna  dalam  pengambilan  keputusan.  Kriteria  atau  hal-hal  yang  perlu 

diperhatikan dalam penilaian (Dikbud, 2003: 37)antara lain:

•  Penilaian dapat dilakukan melalui tes dan non tes.
•   Penilaian  harus  mencakup tiga  aspek kemampuan,  yaitu:  pengetahuan 
ketram-  
    pilan, dan sikap
•   Menggunakan berbagai cara penilaian pada waktu kegiatan belajar sedang 
    berlangsung,  misalnya:  mendengarkan,  observasi,  mengajukan 
pertanyaan, 
    mengamati hasil kerja siswa, memberikan tes.
•    Pemilihan  alat  dan  jenis  penilaian  berdasarkan  rumusan  tujuan 
pembelajaran
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•   Mengacu kepada tujuan dan fungsi penilaian, misalnya pemberian umpan 
ba-
    lik,  pemberian  informasi  kepada  siswa  tentang  tingkat  keberhasilan  
belanjanya
    memberikan laporan kepada orang tua.
•   Alat  penilaian  harus  mendorong  kemampuan  penalaran  dankreativitas 
siswa
   misalnya  tes  tertulis  uraian,  tes  kinerja,  hasil  karya  siswa,  proyek  
(observasi), 
    portofolio.
•   Mengacu kepada prinsip diferensiasi, yakni memberikan peluang kepada 
sis-
    wa  peluang  kepada  siswa  untuk  menunjukkan  apa  yang  diketahui,  
dipahami 
    dan mampu dilakukannya.
•  Tidak bersifat diskriminasi, yakni untuk memilih-milih mana yang berhasil  
mana
    mana siswa yang berhasil dan mana yang gagal dalam menerima 
pembelaja- 
    ran.

f. Pengembangan Strategi Pembelajaran

Strategi  pembelajaran  menjelaskan  komponen-komponen  umum  dan  satu  set 

bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan 

tersebut  untuk menghasilkan hasil  belajar  tertentu  pada  siswa.  Stra-tegi  pembelajaran 

merupakan perpaduan dan urutan kegiatan, cara peng-organisasian bahan pembelajaran 

dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dan proses pembelajaran.

Dalam  pengembangan  bahan  ajar  ini  difokuskan  urutan  kegiatan  untuk  ke-

tercapaian  kompetensi  berkomunikasi.  Untuk  interpersonal  and  transactional  text,  

urutan kegiatan  yaitu disusun sebagai berikut:

•Presentation;  guru mengarahkan siswa untuk memahami ungkapan-ungkapan 

yang dipelajari dari segi makna serta penggunaannya dalam dialog.

•  Practise; guru memberikan contoh dan siswa berlatih secara berpasangan.

•  Production;  siswa  mendapat  giliran  untuk  mempraktekkan  dan  guru 

mengobeservasi, kemudian menilai dan memberikan feedback.
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Untuk monolog baik lisan (  listening-speaking) maupun tulis, hanya monolog (reading 

dan writing), dengan urutan sebagai berikut:

•BKOF, penanaman pengetahuan tentang teks

•MOT, pemberian contoh teks

• JCOT, menciptaan teks dan presentasi kelompok

• ICOT, presentasi individual

• Urutan jenis teks diurut secara bebas namun dalam bahan ajar buku  bahasa 

Inggris ini teks diurut  dalam unit pembelajaran: Unit 1:  Narrative,  Unit 2  

Explanation dan Unit 3: Discussion.

 

g. Mengembangkan Materi Pembelajaran 

Materi  mengacu pada tandar isi  dari BSNP yang berbentuk teks, lisan dan 

tulis dialog dan monolog. Strukturnya disajikan sesuai dengan teks dan di-fokuskan 

pada satu tema dalam satu unit pembealajaran. Ini maksudkan agar pengembangan 

pengusaan kosa kata dapat terfokus secara baik sehingga ter-capai kedalaman dan 

keluasan kosa kata. Materi kosa kata dipilih yang me-nantang, tidak terlalu mudah 

agar ada peningkatan penguasaan dan tidak ter- lalu sulit  agar siswa tidak mudah 

frustasi.

 Materi mencakup teks narative, explanation dan discussion yang masing- masing 

teks  terdapat  grammar,  vacobulary  ,  generic  structure,  communicative  purpose 

dengan pengoraganisasian materi atau skill   yang  tersusun dengan  urutan sebagai 

berikut:  a.  Listening   b. Speaking c. Reading   d. Writing
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4. Tahap keempat : Menyusun dan menulis bahan Ajar.

Langkah  selanjutnya  dalam  pengembangan  bahan  ajar  yaitu  menyusun  dan 

menulis  bahan  ajar.  Penyusunan,  pemilihan  dan  penulisan  buku  ajar  ini  meliputi  (1) 

Pendahuluan dan  Isi Bahan ajar. Deskripsi tentang kedua hal tersebut diberikan sebagai 

berikut.

 

1. Pendahuluan 

Pada  bagian  ini  terdapat  nomor  unit  pembelajaran  beserta  judul  unit 

pembelajarannya yang menunjukkan identifikasi teks. Hal ini menunjukkan dan 

menekankan bahwa bahan ajar yang disajikan adalah bahan ajar yang menunjang 

kompetensi untuk berkomunikasi. Ini berbeda dengan bahan ajar pada kurikulum 

sebelumnya. Kurikulum Bahasa Inggris SMA Tahun 1994 menekankan pada tema 

sehingga unit pembelajaran me-ngedepankan tema dan pada Kurikulum Bahasa 

Inggris  SMA 1974 me-nekankan pada  Grammar.  Selain nomor dan judul  unit 

pembelajaran yang ddisertakan pada bagian pendahuluan ialah komptensi dasar 

(KD)  yang  ingin  dicapai  dan  juga  gambar.  Gambar  ini  dimaksudkan  untuk 

menarik  minat  dan  membantu  pemahaman  awal  siswa  terhadap  bahan  ajar 

setiap unit.

2. Bagian Isi

Kemudian di dalam setiap isi bahan ajar  terbagi menjadi dua bagian : (1) 
Siklus Lisan dan (2) Siklus Tulis dan pada Siklus lisan terdiri dari dua jenis teks, 
yaitu monolog dan dialog dan pada siklus tulis hanya terdapat jenis teks monolog. 
Struktur pengembangan bahan ajar ini secara rinci disusun sebagai berikut:
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Pendahuluan yang terdiri dari:
• Nomor unit bahan ajar
• Judul unit bahan ajar
• Basic Competence Will Acquire (Kompetensi Dasar)
• Ringkasan teks yang terkait
• Gambar  untuk  menarik  minta  dan  membantu  pemahaman  awal  siswa 

terhadap bahan ajar setiap unit 

Isi bahan ajar

1. Spoken Cycle

A. Buld Up You Knowledge (BKOF)

•  Pengalaman  diri dengan teks terkait 
•  Text Structure  dan Grammar terkait
•  Essential Gramamar Points

B. Study the Model (MOT) (7)

• Vocabulary terkait dengan teks
• Sajian Listening (Monolog Text)
• Sentence Production (Persiapan presentasi) (10)
• Conversation Gambit 1(Presentation, Practice, Production) (11)
• Lets’s Speak Up (Rangkuman ungkapan) (14)

C. Work Togther (JCOT) (15)

• Presentasi speaking teks terkait
• Let’s Speak Up (Monolog)

               D. Be Independent  (1)

•Conversation Gambit 2
•Let’s Speak Up

                

II. Writen Cycle

A. Build Up You Knowledge (BKOF)
• Let’s Have a Review (teks terkait)
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• Essential Grammar Point 
• Lexicogrammatical features

B. Study the Model (MOT) 
• Reading Comprehension
• Lexicogrammatical Feature (Vocabulary and Grammar)

C. Work Together (JCOT)
• Lexicogrammatical Features (Vocabulary and Grammar)
• Generic  Structure 
• Writing (bersama)

D. Be Independent
• Writing (portofolio)

5. Tahapan kelima: Tinjauan Ahli dan Uji Coba

Tinjauan ahli dan uji coba ialah tahapan pengembangan bahan ajar yang utama. 

Tahapan  ini  sebagai  suatu  proses  pengumpulan  informasi  sebagai  pijakan   guna 

mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dikembangkan. 

Tinjauan ahli pengembangan bahan ajar disusun sesuai dengan langkah pengembangan 

yang masih berupa draft. Informasi tahapan ini digunakan untuk pengumpulan data dan 

penyempurnaan  lebih  lanjut.  Setiap  informasi  penilaian  memberikan keterangan  yang 

berlainan  kepada  pengembang  bahan  ajar  guna  penyempurnaan  bahan  ajar  yang 

disusunnya.

Dalam pengembangan bahan ajar bahasa Inggris untuk kelas XII semester gasal 

ini digunakan tiga tahap kajian atau evaluasi, yaitu: (1) review ahli bidang studi dan ahli 

rancangan pembelajaran (2) uji coba kelompok kecil atau teman sejawat  (3) uji  coba 

lapangan.

6. Tahap keenam: Merevisi Bahan Ajar

Tahap terakhir ini adalah merevisi produk bahan ajar: Data yang diperoleh dari uji 

coba  dan  review  masing-masing  ahli  dan  uji  lapangan,  merupakan  usaha  untuk 
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mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam pengembangan produk bahan ajar yang 

diupayakan dapat memudahkan pemahaman siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Untuk merevisi bahan ajar ini terdapat 3 tahapan yaitu : (1) revisi per-tama, 

data  yang  diperoleh  dari  hasil  review  oleh  ahli  bidang  studi  dan  ahli  ran-cangan 

pengembangan pembelajaran.  (2) revisi  kedua, data diperoleh dari  uji  coba kelompok 

kecil dalam hal ini adalah teman sejawat pengembang. (3) revisi ketiga, data diperoleh 

dalam uji coba lapangan.

Dalam  tahap  revisi  ini  bahan  ajar  bahasa  Inggris  berupa  draf,  sehingga 

penyempurnaan-penyempurnaan  terus  berlangsung  sesuai  dengan  tahapan  dan  uji 

coba yang diberikan pada ahli dan siswa selaku pengguna bahan ajar dan juga gu-ru yang 

mengajar mata pelajaran bahasa Inggris.

F. Uji Coba Produk

Langkah-langkah  uji  coba  produk  dalam  penelitian  pengembangan  ini 

meliputi (1) rancangan uji coba, (2) Subjek uji coba, (3) Jenis data, (4) Instrumen data, 

(5) Teknik Analisis Data.

1. Rancangan Uji Coba

Untuk  proses  pengembangan  bahan  ajar  bahasa  Inggris,  pengembang 

melakukan serangkaian uji coba terhadap produk tersebut dan kemudian merevisinya 

sebagaimana dijelaskan diatas. Uji coba dilakukan empat tahap yaitu: (a) Revisi ahli 

bidang studi dan (b) ahli rancangan pembelajaran, (c)Uji coba pada kelompok kecil 

atau teman sejawat pengembang, (d)Uji coba lapangan.
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Diagram 3.3 Rancangan Uji Coba Bahan Ajar Buku Bahasa Inggris

Langkah uji coba Tehnik dan alat pengumpul data        Subjek uji coba
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Angket tanggapan
Format A

-Konsultasi
-Diskusi

Angket tanggapan
Format B

Angket tanggapan
Format D

Angket tanggapan
Format C

Uji coba lapangan

Uji coba kelompok
kecil

Ahli rancangan 
pembelajaran

Ahli isi bidang studi
Widyaiswara LPMP

Dosen pembimbing

Revisi II

Draft I
Pengembangan

Draft II
Pengembangan

Draft III
Pengembangan

Draft IV
Pengembangan

Draft V 
Pengembangan

Revisi I

Revisi III

Revisi IV

Revisi V



2. Subjek Uji Coba

Dalam pengembangan produk bahan ajar bahasa Inggris ini, terdapat tiga kali 

subjek coba. Masing-masing subjek coba dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Review Pada Ahli 

Tahap  ini  subjek  coba  oleh  satu  ahli  bidang  studi  dan  ahli  rancangan 

desain  pembelajaran.  Subjek  coba  pertama  pada  ahli  isi  yang  dilakukan  oleh 

seorang widyaiswara mata pelajaran bahasa Inggris dari Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan  (LPMP)  Propinsi  Jawa  Timur  yang  bernama  Kistono  AR, 

Dipl.TESOL, M.A., beliau menguasai mata pelajaran bahasa Inggris. 

Subjek coba mata pelajaran bahasa Inggris memberikan masukkan berupa 

komentar dan saran mengenai kerangka isi buku mata pelajaran Bahasa Inggris 

yang terdiri dari 13 aspek sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 3.2

Angket Tanggapan Tentang  Isi Bahan Ajar Buku Bahasa Inggris SMA

Kelas XII Semester Gasal.

No Pertanyaan Komentar Saran

1 Apakah tujuan  materi pembelajaran (SK & KD) di 
dalam buku ini  (bahan ajar)  sudah sesaui  dengan 
kurikulum  (Standar  Isi  Mata  Pelajaran  Bahasa 
Inggris SMA)?

2 Apakah  penjelasan  dan  latihan  kosa  kata  yang 
disajikan dalam buku ini memadai(baik)?
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3 Apakah  materi  bahasa  Inggris  yang  terdapat  di 
dalam  buku  ini  dari  segi  pendidikan  dan  sosial 
dapat  diterima  secara  baik  oleh  masyarakat  yang 
berbahasa Inggris? (Bahasa.Inggris yang santun?)

4 Apakah setiap bagian(section)  dari buku ini sudah 
terdapat  review (latihan soal) secara memadai?

5 Apakah  terdapat  gambar  atau  ilustrasi  (media 
visual)  yang  memadai  yang  dapat  mempermudah 
pemahaman materi ajar bahasa Inggris bagi siswa? 

6 Apakah topik  dan latihan/tugas  yang  disajikan  di 
buku ini menarik?

7 Apakah  petunjuk/perintah  yang terdapat di buku 
ini cukup jelas?

8 Apakah  tata  letak,  gambar,  ilustrasi,   cetakan, 
bentuk huruf  menarik?

9 Apakah pengaturan, pengurutan dan gradasi materi 
pelajaran dalam buku ini jelas?

10 Apakah keotentikan bahasa Inggris yang diajarkan 
dalam buku ini memadai?

11 Apakah penyajian dan latihan Grammar di buku ini 
memadai (baik)? 

12 Apakah  pengembangan  kelancaran  keempat 
ketrampilan berbahasa Inggris memadai?

13 Apakah  buku  ini  mendorong  para  siswa  untuk 
mengembangkan  strategi  belajarya  sendiri  dan 
menjadi siswa yang mandiri dalam belajar?
(Adakah tugas mandiri bagi siswa?) 

Masukkan  dari  kerangka  isi  buku  dipaparkan  pada  analisis  data  yang  kemudian 

digunakan untuk merivisi tahap II draft bahan ajar buku bahasa Inggris ini. 

Subjek kedua pada ahli rancangan atau disain pembelajaran yang dilakukan oleh 

ahli desain pembelajaran bahasa Inggris bernama Drs Albert Tupan, M.Ed. dosen bahasa 

Inggris dari Universitas KatolikWidya Mandala  yang menguasai desain pembelajaran. 

Dari ahli desain tersebut diperoleh data berupa komentar dan saran mengenai: (1)  Cover 

Design,      (2)  Penjilidan, (3) Bentuk Huruf, (4) Pengetikan, (5) Format Buku, (6) Tata 

Tata Letak, (7)  Ilustrasi. 
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Tabel 3.3

Angket Tanggapan Tentang Rancangan Bahan Ajar
Buku BahasaInggris

No Pertanyaan Komentar Saran
1 Cover
2 Penjilidan
3 Huruf
4 Pengetikan
5 Format Buku
6 Tata Letak 
7 Ilustrasi

b. Uji Coba Kelompok Kecil atau Teman Sejawat

Pada tahap uji  coba  kelompok kecil, akan diperoleh data beruma komentar 

dan saran terhadap isi bahan ajara buku bahasa Inggris .Untuk Uji coba ini dilakukan 

terhadap dua orang teman sejawat,  Dra. Onny Pramudina (1), guru bahasa Inggris 

SMAN 17 Surabaya dan Dra.  Lanny Dahliana (2) guru bahasa Inggris SMAN 14 

Surabaya.  Adapun  komponen-komponen  isi  bahan  ajar  buku  bahasa  Inggris 

berjumlah 13 yang tercantum dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.4
Angket Tanggapan Tentang  Isi Bahan Ajar Buku Bahasa Inggris SMA

Kelas XII Semester Gasal.

No Pertanyaan Kome
ntar

Saran

1 Apakah tujuan  materi pembelajaran (SK & KD) di dalam buku 
ini sudah sesaui dengan kurikulum (Standar Isi Mata Pelajaran 
Bahasa Inggris SMA)?

2 Apakah penjelasan dan latihan kosa kata yang disajikan dalam 
buku ini memadai(baik)?

3 Apakah  materi  bahasa  Inggris   di  dalam  buku  ini  dari  segi 
pendidikan  dan  sosial  dapat  diterima  secara  baik  oleh 
masyarakat  yang  berbahasa  Inggris?  (Bahasa.Inggris  yang 
santun?)

4 Apakah  setiap  bagian  (section)   dari  buku ini  sudah  terdapat 
review (latihan soal) secara memadai?

5 Apakah  terdapat  gambar  atau  ilustrasi  (media  visual)  yang 
memadai  yang  dapat  mempermudah  pemahaman  bahan  ajar 
bahasa Inggris bagi siswa? 

6 Apakah  topik  dan  latihan/tugas  yang  disajikan  di  buku  ini 
menarik?

7 Apakah   petunjuk/perintah   yang  terdapat  di  buku  ini  cukup 
jelas?

8 Apakah  tata  letak,  gambar,  ilustrasi,   cetakan,  bentuk  huruf 
menarik?

9 Apakah  pengaturan,  pengurutan  dan  gradasi  materi  pelajaran 
dalam buku ini jelas?

10 Apakah keotentikan bahasa Inggris yang diajarkan dalam buku 
ini memadai?

11 Apakah penyajian dan latihan  Grammar di  buku ini  memadai 
(baik)? 

12 Apakah  pengembangan  kelancaran  keempat  ketrampilan 
berbahasa Inggris memadai?

13 Apakah buku ini mendorong para siswa untuk mengembangkan 
strategi belajarya sendiri dan menjadi siswa yang mandiri dalam 
belajar?
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(Adakah tugas mandiri bagi siswa?) 

C. Uji Coba Lapangan

Pada tahap uji coba lapangan, diperoleh data dari 20 orang siswa yang terdiri 

dari 10 siswa dari SMA Negeri 14 dan 10 siswa dari SMA Negeri 17 Surabaya. Data 

yang diperoleh dari instrumen uji yang berupa check list tentang sikap siswa terhadap 

komponen bahan ajar buku tersaji dalam tabel di bawah ini. Tentang jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini sebanyak 20 siswa  berdasarkan 

referensi dari Arikunto dan Suhardjono.

Dalam  menentukan  jumlah  sample  sebagai  subjek  penelitian  Arikunto 

menyatakan ,  Arikunto (1998, 122-123)“Supaya sample lebih akurat  rumus-rumus 

penentuan  besarnya  sample  antara  lain menggunakan  rumus  Jacob  Cohen dari 

perhitungan itu akhirnya diperoleh hasil bahwa bila populasi sebanyak 1000 orang 

dan sampelnya kita tentukan  200 orang. Dengan mengacu perhitungan ini sample 

diambil yang representatif berkisar 20% di bagian lain Arikunto juga menyatakan . 

“Apabila misalnya pengambilan sample dari mahasiswa tingkat I sebanyak 50  dari 

500 orang dilakukan dengan acak.” ( et el : 127) Dengan demikian kira-kira sample 

dianggap memadai berkisar antara 10% - 20%. 

Adapun Suhardjono & Rufi’i (2006: 29) menyatakan,”Pertanyaan yang sering 

diajukan  sehubungan  dengan  sampel  adalah  berapa  jumlah  sampel  yang  baik. 

Beberapa buku menyatakan sedikit-dikitnya 5, tapi ada pula yang menyatakan 10, ada 

pula yang menyatakan semakin banyak semakin baik.”

.
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Tabel 3. 5  Angket Tanggapan Tentang  Komponen  Bahan Ajar Buku Bahasa 
Inggris SMA Kelas XII Semester Gasal.

No. Aspek yang dinilai Pilihan
ST S TS STS

Konsistensi
1 Buku ini menggunakan kata, istilah yang konsisten
2 Menggunakan  bentuk  dan  ukuran  huruf  yang 

konsisten
3 Menggunakan  pola  pengetikan  dan tata  letak  yang 

konsisten
Format

4 Format halaman mudah digunakan untuk membaca
5 Kolom  pada  halaman  proporsional  dan  sebanding 

dengan ukuran kertas yang digunakan
6 Lebar kolom memudahkan pembaca untuk membaca
7 Tata letak dan pengetikan mudah diikuti pembaca

Daya Tarik
8 Sampul depan menarik
9 Huruf dan kalimat judul menarik perhatian 
10 Warna  kertas,  gambar,  dan  ilustrasi  menarik 

perhatian 
11 Warna kertas dan huruf menarik perhatian
12 Tata letak pola pengetikan menarik perhatian

Pengelompokan
13 Pengelompokan materi sistimatis
14 Pengelompokan latihan dan tugas sistimatis

Bentuk dan Ukuran Huruf
15 Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca
16 Ukuran huruf yang digunakan proporsional

Isi materi
17 Terdapat rumusan kompetensi yang jelas
18 Memuat pengetahuan sesuai dengan unit kompetensi 
19 Bahasa mudah dimengerti
20 Tugas dan latihan sesui dengan urutan kompetensi
21 Materi sesuai dengan tingkat peserta didik
22 Memungkinkan kalian untuk belajar sendiri
23 Latihan dan tugas mudah dimengerti
24 Memudahkan kalian melakukan pengujian sendiri
25 Memuat  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang 

menyenangkan

No. Aspek yang dinilai Pilihan
ST S TS STS

Konsistensi
1 Buku ini menggunakan kata, istilah yang konsisten
2 Menggunakan  bentuk  dan  ukuran  huruf  yang 

konsisten
3 Menggunakan  pola  pengetikan  dan tata  letak  yang 

konsisten
Format

4 Format halaman mudah digunakan untuk membaca
5 Kolom  pada  halaman  proporsional  dan  sebanding 

dengan ukuran kertas yang digunakan
6 Lebar kolom memudahkan pembaca untuk membaca
7 Tata letak dan pengetikan mudah diikuti pembaca

Daya Tarik
8 Sampul depan menarik
9 Huruf dan kalimat judul menarik perhatian 
10 Warna  kertas,  gambar,  dan  ilustrasi  menarik 

perhatian 
11 Warna kertas dan huruf menarik perhatian
12 Tata letak pola pengetikan menarik perhatian

Pengelompokan
13 Pengelompokan materi sistimatis
14 Pengelompokan latihan dan tugas sistimatis

Bentuk dan Ukuran Huruf
15 Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca
16 Ukuran huruf yang digunakan proporsional

Isi materi
17 Terdapat rumusan kompetensi yang jelas
18 Memuat pengetahuan sesuai dengan unit kompetensi 
19 Bahasa mudah dimengerti
20 Tugas dan latihan sesui dengan urutan kompetensi
21 Materi sesuai dengan tingkat peserta didik
22 Memungkinkan kalian untuk belajar sendiri
23 Latihan dan tugas mudah dimengerti
24 Memudahkan kalian melakukan pengujian sendiri
25 Memuat  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang 

menyenangkan
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3. Jenis Data

Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  pengembangan  bahan  ajar 

bahasa Inggris dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu  (1) data tanggapan, kajian 

dan evaluasi tahap pertama berupa dari ahli mata pepelajaran dan ahli rancangan 

pembelajaran : (a) Review dari ahli mata pelajaran bahasa Inggris (b) Review dari 

ahli rancangan pembelajaran, (2) data tanggapan , kajian dan evaluasi dari teman 

sejawat pada tahap kedua uji coba kedua guna merevisi bahan ajar. (3) data dari 

evaluasi, tanggapan penilaian tahap ketiga yaitu uji coba lapngan untuk merevisi 

dan menilai kualitas produk bahan ajar buku bahasa Inggris SMA.

Dalam  penelitian  pengembangan  bahan  ajar  buku  bahasa  Inggris  ini, 

diperoleh data kualitatif  yang berupa kumpulan hasil check list skala sikap siswa 

terhadap  bahan  ajar  tersebut.  Siswa  akan  memperoleh  sejumlah  pertanyaan 

setelah  memperoleh  penjelasan  tentang  draft  bahan  ajar  buku  tersebut.  Siswa 

diberi waktu selama dua minggu untuk memberikan tanggapannya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen  yang  digunakan  dalampengumpulan  data  untuk  keperluan 

pengembangan bahan ajar bahasa Inggris ini dengna menggunakan (1) Angket dan 

(2) Check List.

a. Angket
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Angket   adalah  daftar  pertanyaan  yang  diperlukan  untuk  memperoleh 

keterangan responden dalam rangka melengkapi data pengembangan. Angket 

berguna untuk mendapatkan data dari responden secra bebas tanpa pengaruh 

dari  phak  pengembang  dan  juga  bila  responden  mempunyai  pengetahuan, 

kemampuan dan kesediaan untuk menjawabnya.

b.   Check List Skala Sikap

Skala Sikap dinyatakan dalam bentuk pertanyaan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal 

yang diketahui ...... 

Dipandang   dari bentuknya maka ada:

• kuesioner pilihan ganda

• kuesioner isian

• check  list,  sebuah  daftar  di  mana  responden  tinggal  membubuhkan 

tanda check (V) ... (Arikunto, 1998, hal: 141)

     

Skala sikap yang digunakan adalah Skala Likert,  pertanyaan-pertanyaan  yang 

diajukan dinilai oleh responden dengan Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat  

Tidak  Setuju.  Pengumpulan  data  untuk  evaluasi  menggunakan  ins-trumen  sebagaai 

berikut: (1) data dari review yang bertujuan untuk merevisi produk bahan ajar oleh ahli 

bidang studi, (2) data dari review yang bertujuan untuk merevisi produk bahan ajar oleh 

ahli  rancangan  pembelajaran  dengan  angket  dan  konsultasi,  (3)  data  dari  uji  coba 

kelompok kecil atau teman sejawat guru bahasa Inggris SMA digunakann untuk merevisi 

produk bahan ajar dengan menggunakan angket, (4) data dari uji coba lapangan untuk 

kualitas produk bahan ajar dengan menggunakan Check List skala sikap .

35



5. Tehnik  Analisis Data 

Terdapat dua teknik analisis  data yang diaplikasikan dalam pengelolaan data 

yang  dihimpun  dari  hasil  review dan  uji  coba  pengembangan  produk  bahan  ajar 

bahasa  Inggris,  yaitu  dengan  menggunakan:  (a)  analisis  isi  dan  (b)    analisis 

prosentase.

a. Analisis Isi

Analisis  isi  digunakan untuk mengolah data  dan review dan uji  coba 

kelompok kecil  atau teman sejawat  sesama guru bahasa Inggris  dengan cara 

mendapatkan  data  pada  saat  konsultasi.  Analisis  ini  dilakukan  dengan 

mengelompokkan  informasi-informasi  dari  data   kualitatif  yang  berupa 

masukkan, tanggapan, kritik, saran perbaikan yang terdapat pada angket. Hasil 

analisis ini kemudian digunakan sebgai dasar untuk merevisi produk bahan ajar.

b. Analisis Prosentase

Pengembang  menggunakan teknik  analisis  proseantase  untuk 

menyajikan data yang merupakan frekuensi atas tanggapan subjek uji  coba 

terhadap  produk  bahan  ajar  bahasa  Inggris.  Untuk  menentukan  kualitas 

produk  bahan ajar Bahan ajar bahasa Inggris dapat ditempuh dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

•  Skor instrumen yang telah disebarkan sesuai petunjuk penskoran.

•  Hitung skor jumlah masing-masing responden

•  Cari rata-rata aktual dengan rumus: 

X = ∑ X
                N
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. X = angka rata-rata

∑ X  = jumlah skor

  N = jumlah responden

• Untuk  menghitung  koefisien  kualitas  produk  bahan  ajar  buku  bahasa 

Inggris SMA   digunakan  rumus  

        KBBIG    =   X    x  100%
                            SMi

KBBIG = Koefisien kualitas produk bauku bahasa Inggris

SMi =  Skor maksimal ideal 

X =  Angka rata-rata hitungan

•  Untuk  menenetukan  kualitas  produk,  Mustaji  (2005,  hal;102) 

menggunakan hitungan  prosentase sebagai mana tercantum dalam tabel 

berikut ini:

Tebel 3. 6  Prosentase Kualitas  Produk

No Prosentase Kualitas Produk
1 81% - 100% Sangat baik layak tidak perlu revisi
2 66% - 80% Layak tidak perlu revisi
3 56 %- 65% Kurang layak, perlu revisi
4 0% - 55% Sangat tidak layak, perlu revisi
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