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BAB V
PENUTUP

Bab penutup akan menjelaskan hasil-hasil dari analisis yang telah
dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Hasil-hasil analisis tersebut berupa hasilhasil analitis yang akan dijelaskan pada bagian simpulan dari bab ini. Simpulan
mencakup ringkasan hasil analisis mulai dari tahapan eksplorasi, yang
menjelaskan

mengenai

keberadaan

mata

kuliah

bahasa

Inggris

serta

pembelajarannya, terutama materi buku ajar yang digunakan di Program Studi
Kebidanan Poltekkes Surabaya (Jawa Timur). Penjelasan berikut mencakup hasilhasil analisis pada tahap pengembangan model bahan ajar bahasa Inggris, yang
meliputi penyusunan materi ajar berdasarkan tujuh pilar kontekstual. Mengikuti
tahap pengembangan model bahan ajar tersebut, hasil-hasil dari observasi kelas,
sebagai bentuk uji terbatas, disampaikan dalam kerangka penerapan proto model
dalam pembelajaran riil. Bagian berikutnya dalam bagian simpulan ini adalah
hasil dari uji coba secara luas, yang mewakili seluruh prodi kebidanan, di lingkup
Poltekkes Kemenkes Surabaya (Jawa Timur). Mengakhiri penjelasan dalam
bagian simpulan ini adalah deskripsi bahan ajar bahasa Inggris untuk program
studi kebidanan yang telah dikembangkan.
Bagian kedua dari bab penutup menjelaskan implikasi dari hasil penelitian
yang memberikan ulasan tentang hasil-hasil pada simpulan berkenaan dengan
konteks-konteks yang terkait, seperti lingkungan pembelajaran dan teori-teori
yang mendasari penelitian ini. Implikasi akan memberikan gambaran tentang
relevansi hasil peneltian dengan konteks terkait.
Bagian ketiga dari bab penutup ini menjelaskan tentang hasil berupa
gagasan-gagasan yang timbul berdasarkan analisis serta simpulan dari seluruh
proses pengembangan bahan ajar bahasa Inggris untuk program studi kebidanan.
Gagasan-gagasan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait
sehubungan dengan hasil pengembangan bahan ajar bahasa Inggris di program
studi kebidanan tersebut dengan harapan bahwa gagasan-gagasan tersebut akan
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ditindaklanjuti untuk menjadikan kemanfaatan yang lebih banyak atas hasil-hasil
dari pengembangan bahan ajar tersebut.
A. Simpulan
Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya,
simpulan atas pembahasan terhadap permasalahan penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Tahap Eksplorasi
Hasil-hasil eksplorasi menunjukkan bahwa bahan ajar bahasa
Inggris di program studi kebidanan adalah sebagai berikut:
a. Tidak satu pun dari buku teks yang diberikan berkaitan secara langsung
dengan disiplin ilmu kebidanan. Buku-buku teks tersebut mengacu pada
disiplin ilmu keperawatan. Materi yang mencakup disiplin ilmu
kebidanan berupa materi lepas (bukan buku teks) yang diberikan
pengajar setiap kali diperlukan.
b. Pendekatan yang digunakan dalam buku teks yang sudah ada lebih
menekankan pada model pendekatan audiolingual, yang merumuskan
bahasa sebagai sistem, kemudian mengajarkannya berdasarkan sistem
bahasa tersebut.
c. Hasil analisis buku teks yang ada menunjukkan bahwa buku teks
bahasa Inggris belum mencerminakan disiplin ilmu kebidanan dan
pendekatan kontekstual.
d. Pengembangan model bahan ajar bahasa Inggris dengan pendekatan
contextual teaching and learning diperlukan untuk memperbaiki
kekurangan dalam pembelajaran bahasa Inggris di program studi
kebidanan.
2. Tahap Pengembangan
Model

bahan

ajar

dikembangkan

berdasarkan

aspek-aspek

kontekstual sebagai berikut:
a. Prototipe buku teks Bahasa Inggris Kebidanan disusun berdasarkan
relevansi ilmu kebidanan dan pendekatan Contextual Teaching and
commit to user
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b. Prototipe buku teks mendapatkan rekomendasi dan ulasan pakar.
c. Prorotipe buku teks diterapkan dalam pembelajaran dan dilakukan
observasi berkaitan dengan peristiwa pembelajaran dengan prototipe
buku teks.
d. Kelayakan prototip buku teks untk menjadi buku teks diuji dengan:
observasi kelas, focus group discussion, persepsi dosen dan
mahasiswa terhadap prototipe buku teks.
3. Tahap Pengujian Buku Teks
Tahap ini dilakukan dengan uji efektivitas model bahan ajar yang
telah dikembangkan terhadap program studi Kebidanan Kemenkes se
Jawa Timur. Ada lima program studi Kebidanan Kemenkes Jawa Timur,
yaitu Magetan, Surabaya, Malang, Kediri dan Bangkalan. Uji efektivitas
dilakukan pada tiga program studi kebidanan, yaitu Magetan untuk
mewakili wilayah barat Jawa Timur; Surabaya untuk mewakili kota besar
dan wilayah tengah; dan Bangkalan untuk mewakili wilayah timur. Hasil
uji efektivitas dijelaskan sebagai berikut:
Jika dilihat perbandingan antar mean dan standar deviasinya,
maka hal ini berarti pula bahwa mahasiswa yang diajar dengan buku teks
baru mendapat prestasi belajar bahasa Inggris yang lebih baik dibanding
mahasiswa yang diajar dengan buku teks konvensional.
4. Tahap Diseminasi
Tahap diseminasi dilakukan dengan: seminar hasil penelitian,
penerbitan buku teks bahasa Inggris kebidanan dengan mendekatan CTL,
dan publikasi jurnal internasional.
B. Implikasi
Berdasarkan pada hasil-hasil analisis yang telah dilakukan, implikasi
dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:
Pertama, buku teks bahasa Inggris kebidanan dengan pendekatan
CTL memiliki peran yang lebih banyak pada pengendalian aktivitas
pembelajaran yang bersifat student-centered learning. Pembelajar lebih aktif
commitpengetahuan
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pembelajaran. Dengan pembelajaran CTL, yang telah dilaksanakan,
pembelajar berbagi pengetahuan individu untuk menjadi pengetahuan
bersama. Kualitas pengetahuan yang diperoleh dengan mengkonstruksi
bersama dengan pembelajar lain melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran CTL
tentu menjadi lebih baik, dengan saling memberi, mengkoreksi kesalahan,
mencari informasi dari berbagai sumber. Informasi dari banyak sumber,
melalui banyak orang tentu memiliki kualitas yang lebih baik, yang akan
menurunkan pengetahuan yang lebih baik. Aktivitas-aktivitas pembelajaran
yang dilakukan telah menjadikan pembelajar aktif, serta mendorong untuk
bertukar informasi.
Kedua, learning by doing menjadi aspek penting dalam pembelajaran
bahasa Inggris dengan bahasa ajar CTL, di mana pembelajar ‘mengalami’
penggunaan keterampilan bahasa Inggris secara langsung melalui tugas-tugas
pembelajaran yang telah dirancang. Pengetahuan yang telah diperoleh
diterapkan secara langsung dalam proses pembelajaran, dan mendapatkan
tanggapan, koreksi, pengayaan dari pembelajar lain serta pengajar. Cara
belajar seperti ini telah terbukti efektif, karena pembelajar secara langsung
menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki dalam komunikasi riil sehingga
mengerti batasan-batasan pemakaian kaidah-kaidah kebahasaan dalam
konteks tertentu.

Kelebihan lain dengan ‘mengalami’ penggunaan

keterampilan berbahasa dalam kondisi seperti ini adalah, bahwa pembelajar
akan berusaha keras menggunakan aspek kebahasaan secara efektif agar
komunikasi dan interaksi gagasan di antara mereka berhasil dengan baik.
Pembelajaran seperti ini menjadi bermakna karena interaksi digunakan untuk
mengkomunikasikan gagasan terkait dengan topik yang sedang dibahas,
bahkan seringkali lupa kalau mereka sedang belajar bahasa; melainkan
seolah-olah mereka belajar ilmu kebidanan menggunakan bahasa Inggris.
Namun demikian, pengendalian aktivitas oleh pengajar tetap diperlukan agar
aktivitas

pembelajaran

benar-benar

efektif

pembelajaran.
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Ketiga, aktivitas pembelajaran yang dilakukan menunjukan bahwa
mahasiswa tidak mengalami tekanan untuk mendapatkan pengetahuan. Hal
ini dikarenakan komunikasi selama proses pembelajaran dilakukan dengan
wajar oleh semua pembelajar dan pengajar. Pengajar tidak berperan untuk
memberikan secara langsung pengetahuan tersebut, namun sebagai fasilitator,
motivator, kondaktor, evaluator yang tidak bersifat menghakimi. Dengan
demikian fungsi pengajar lebih untuk mengendalikan proses pembelajaran
daripada memberikan pengetahuan. Pembelajaran yang dilakukan tanpa
tekanan akan memberikan hasil lebih baik, terlebih lagi, komunikasi riil akan
memberikan contoh yang baik bagi pembelajar.
Keempat, untuk menjalankan pembelajaran CTL, pengajar perlu untuk
memahami secara substansial dan teknis terhadap prinsip-prinsip penerapan
pendekatan tersebut dalam pembelajaran agar dapat memperoleh hasil belajar
yang maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan. Dengan pemahaman yang cukup, pengajar akan mampu
menjalankan fungsi-fungsinya pada setiap tahapan pembelajaran, serta
mampu menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mendorong pembelajar
menjadi lebih aktif mencari dan merumuskan pengetahuan.
Kelima, dari hasil uji luas menunjukkan bahwa bagi pembelajar yang
gifted, pendekatan CTL memberikan hasil belajar maksimal secara kualitatif,
artinya mendorong aktivitas berbahasa yang lebih efektif. Sedangkan bagi
pembelajar yang ‘lambat’, bahan ajar CTL mampu meningkatkan prestasi
belajar. Hal itu dapat diartikan bahwa haban ajar CTL dapat mempersempit
kesenjangan antara pembelajar yang pandai dan mereka yang lambat.
Keenam, untuk mendukung relevansi keilmuan kebidanan, maka
diperlukan bahan ajar yang mampu menyajikan topik-topik disiplin ilmu
kebidanan. Dengan penyajian topik-topik yang relevan dengan ilmu
kebidanan, maka ada dua keuntungan utama yang bisa diperoleh, yaitu:
pertama, memperkuat ESP sebagai pendekatan dasar yang direkomendasikan
oleh kurikulum. Kedua, membantu mahasiwa mendekatkan aspek-aspek
user disiplin ilmu kebidanan, agar
kebahaan dari bahasa Inggriscommit
dengantokonteks
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bahasa Inggris akan menjadi lebih akrab dengan mahasiswa dalam proses
pembelajaran. Jika pembelajar akrab dengan materi pembelajaran, maka bisa
diprediksikan bahwa hasil belajar akan lebih baik. Aktivitas-aktivitas
pembelajaran yang direncakan dalam buku ajar yang telah ada belum
menyajikan metode-metode pembelajaran yang komunikatif dan kontekstual.
Bahasa dalam buku ajar tersebut dipandang sebagai sekumpulan sistem
bahasa yang harus disampaikan pada pembelajar. Akibatnya, strategi
pembelajaran kurang memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk
mengalami pembelajaran yang lebih bermakna, atau strategi pembelajaran
yang kaku.
Ketujuh, dari hasil pengamatan peristiwa pembelajaran dengan
menggunakan bahan ajar baru (CTL), ditemukan banyak teknik pembelajaran
yang secara variatif digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Teknik-teknik tersebut adalah: pairing (berpasangan), peer feedback
(masukan sebaya), diskusi, pembelajaran individu, demonstrasi, presentasi,
dan pengembangan mandiri. Meskipun sifatnya baru, karena tidak terdapat
dalam buku teks yang telah direkomendasikan, semua teknik tersebut telah
dijalankan dengan baik dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan
bahwa teknik-teknik tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan proto
model. Semua teknik

yang digunakan dalam penyampaian materi

pembelajaran tidak bisa dilaksanakan dengan baik (lampiran 3).

Temuan ini

sangat menggembirakan karena seluruh teknik pembelajaran yang digunakan
dapat dijalankan dengan baik.

Dengan demikian, teknik-teknik tersebut

dapat memberikan efek positif terhadap proses dan hasil pembelajaran.
Ada beberapa aspek yang diamati dalam peristiwa pembelajaran,
yaitu: kesiapan individu, kesungguhan, distribusi peran, capaian, partisipasi
kelas, keragaman pendapat, distribusi waktu, kemampuan memberi/
menerima pendapat, karya dan penyajian. Dari beberapa aspek peristiwa
pembelajaran tersebut, sebagian merupakan aktivitas individual dan sebagian
yang lain berupa aktivitas interpersonal, antar individu dalam kelompok atau
commit to user
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C. Saran
Berdasarkan pada hasil analisis dan simpulan yang telah disampaikan
pada bagian terdahulu, saran-saran disampaikan kepada pihak-pihak yang
terkait, yaitu kepada:
1. Pengelola Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jawa Timur.
Berdasarkan hasil observasi, pengembangan kurikulum Program Studi
Kebidanan

Poltekkes

Kemenkes

Jawa

Timur

belum

mencakup

pengembangan bahan ajar, termasuk mata kuliah bahasa Inggris. Dengan
demikian penelitian ini merekomendasikan bahwa pengelola Program
Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jawa Timur perlu memasukkan
pengembangan bahan ajar dalam pengembangan kurikulum.
2. Staf pengajar Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jawa
Timur. Berdasarkan hasil uji terbatas, pengajar dapat mengembangkan
metode pembelajaran dengan menggunakan model, maka penelitian ini
merekomendasikan kepada para staf pengajar agar metode pembelajaran
terus dikembangkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan
model bahan ajar sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini.
3. Peneliti di bidang pengajaran dan ESP. Dari hasil analisis penelitian ini,
peneliti dapat mengembangkan penelitian mengenai: perencanaan silabus
bahasa Inggris berdasarkan ESP, untuk menjadikan buku pedoman utama;
pengembangan interaksi atau metode

pembelajaran bahasa Inggris

berbasis ESP yang efektif, penelitian kebijakan kurikulum untuk
pembelajaran bahasa Inggris berbasis ESP; pengembangan model
evaluasi pembelajaran kontekstual untuk pembelajaran bahasa Inggris
berbasis ESP dan sebagainya.
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