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PENGEMBANGAN MODf,L MATERI AJAR BAIIASA INGGRIS UNTUK
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71nhrs research r aitued al producing a set of English leaching maleial to be sed

I as a dcwlopment nodet-at tht loirth gtatle oi Elenentary School' The tesearch

L conducted at Mal@ssor Sourh S ldweti. The metho* of this research wed
developmcht rcsearch by Borg and Gall theory. the research incl ded l0 ttePs there

arc: al) theorencal reie$ (2) need analysis (3) the onal)tsis of cltftent node! of
teochihg mateial; (4) ptetiminary jeld ksnng (5) min leld tesnng; (6) thc nodel of
ledching mateial fot grude fout o.f Elcnentary school (7) nodel reision: (8)
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model. The res ll of this t esearch shows lhat lhe English teachihg matci.rl vas suitable

anrl elFctiw for grade.fourt Elementary School.

Ke)eords: developing. model. Dlglish teaching naterial

A. Latar Belrkrng Mrsalah

Salah satu cara pemeritah dalam
mcnigkatkan kemarnpuan sisrva bcrba-hasa
Inggris adalah mcmperkenalkan bahasa
lnggns lebih drnr drmulai di sclolah dasar
Sccara resmi kcbijakaa tetang tucrnasukkan
bahasa lnggris di SD scsuai dengan
kcbijakan Dcpdikbud Rl No.0487 /1992
Bab ry mcnyatakan baht\a sekolah dasar
dapat menamb&h mata pelajamn dalam
kurikulumn)a. asalkan tidak bcncntangan
dcngan ruluan pcdrdrkar t ebr;eLan rnr
disusr oleh SK lt{cteri Pedidikan dan
Kcbuda)'arn No. 0h0/U/ l0q3 tangSil 25
Fcbruari 1993 tcntang dimungklnkannla
progrcm bahasa Inggris sebagai nrata
pcla.,aran muatan lokal SD, d.an dapat
dimulai pada kelas W SD

Pembclalarrn balasa Inggns drmulai
dari kclas IV sckolah dasar karena jika
diajarkan sejak dini akan membant! siswa
ccpat meogu:rsai bahasa Inggris Pcaget
mengatakan umur aoat 5-7 tahun
perkembangan kognitif berjalan dengan

ccpat. anak-anali dapal mcmproscs lebih
ban! ak informasi lebih cepat dan rcnlang
rngctan marcla bcrtambah Usiu sis*a
kclas IV (l0 nhun) dianggap sudah mampo

bcrargu-mentasl. df,pal rncnlampailan ido
dill menanSgulangl rna$lah bcrbrhasl
Pada usia tcrsebut sisEa scdrrg dalam
proses berubal egosczrn.s te hubungan
trmbai baIL re./f/ocd1 schrngga .lrr
pcnga1aran balasa asing dimulai lcbih di,..
maka akan cepit dipalami oleh sis\\a
kar.'na dara rngct sls\^a pada rLlsa tcrs€but
koat dan scdang dalam masa
pcrlembangan Diasumsilan bah$a araJi-
anak mcmpunrai kcmam-puan lebih cepal
mcmahami dan mcnguasai balusa asing
jika diban{ingkan dengan orang de$asa.

Pengaiaran bahasa Inggris lcbih a$al
pada SD kclas lV diharnpkan sis\\a
mempunlai pengetahuan drsar baiasa
Inggris 

',i.lg 
lebih baik sebelum

mclanjutkan ke tingkat pendidikan ,'arg
lebih tinggi.

Bahasn Inggris saat ini merupakafl
salah satu daya lank terscndiri bagi sckolah
dasar. Namun, trdak semua sckolah dasar
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nurmpu me mprograrnkan bahasa ln&gns'

Hd inl terkendala pada guru. Curu ]ang
menP.alar dl SD bukan guru bahasa lnggris'

m{;ka kurang mcmrtiki lcmampucn dan

Lctcmmoilan scrt:! metode pcngajal?n

bahasa lngqris vang bark. sctungga

kcmampuan berballasa lnggrls siswa SI)

kurang (nllai rab-rala kelas -1 dan 4)

Kendala lain tidak tersedianla silabus

bahasa Inggris untuk SD, media audio
v6ual. bulu bahasa Inggris lurang sesuar

dengan l@rakeristik dan kebutuhan sis\ta.
Buku ajar merupa\an sdah satu sa.ralla

mcndukung larcarnla proses pembelajaran,

mcniogkatnF minat dan motii"asi belajar
sisua. Namun, buL1r balasa lnggris yang

digunakan belum memenuhi kcbutuhan
sisr}a sedangkan siswa rncmbutuhkan buku
ajar yang mudah d-lmcnge ni.

Kegiatan pembclajaran bahasa

lnggris saat ini di SD pada umumnya
mentransfer apa lang tcrcantum dalam
buku teks, hal tcrsebut perlu mendapat
pcrhatian dan dilakukan analisis untuk
mcndapalkan informasi apakah buku aiar
torsebut sudah disusun sesuai dengan
tingkat perkcmbangan usia sis$a SD?
Apakah mcmiliki tujuan pcmbclajamn rang
mcnEdai sesuai perkcmbaflgan usia siswa
SD1 Apakah dapat meningkatkan
Ittcramprlan drn mrnat bahcsa lnggris
sisua'l Apakah intcnsitas kekomunikatifan
bisa tercapai? Apalah tersaji unsur-unsur
permainan dan nBnyian ]ang diminati oleh
sis$B?

Apakah materi mudah dipahami olch
sis$a? Apakah empat ketrampilan
menyimal, mcmbaca, berbicara dan
mcnulis ditampilkan secara torpadu? Semua
pcflrnt.aan ini dapat terjarrab apcbila
diadakan pcnclitian l,ang berkaitan dengan
telaah isi materi ajar ]ang dignakan di SD.

Salc.\ setu sohLsr m+ngirntrsrpasl
kcndala ling ada l,aitrr pcrlu diadakan
penelilian pcngcmbangan model maten a]ar
bahasa Inggis- diharapkan dapat
menghasilLafl mctcri a.;er bahasa lnggrrs
kclas IV SD scsuei dengcn kcbutuhan
slsua. dan nurnpu mcnrngtaltan prestasr

Pengembalgan materi ajar bahasa
lnglgris siswa kcla! MD untuk
kcterampilon bcrbahasa d;sesuaikan dcngan

umur. kaftficristlk. dan kebutuhan siswa

MaEri dilengkapi dengan gambar yaog

mcnarik, ta.rnpihn, tata letalq serta wama

)an8 mcnariL. karena pada umunuya usra

l0 uhun anal mcnl'enirngl gambar vang

bcrwama, serta perancangao isi yang

menarik dan mudah dipaharni sis\ra.
Progranr-I tujuan. dan bahan ajar

disusun sesuar dcngan kebutuha, slswa'

Untuk itu, diperlu-kan analisis kcbutuh .

Anal6is kebutuhan dapat berfoL-us pada

Darameter program pengalaran bahesa

secara u'num ar.au Pada kebunrlEo

komunikalif siswa, gaya bclajar ,ang lebih

disukai.
Analisis itu dapat menentukan tipe

ketcrampilm berbahasa dan tingkat
kemampuan berbahasa dibcrikan dalam

pembelajaran. Dalam Pendekatan
komunilatii tujuan umum pernbelajaran

bahasa adalah mcngembanglon potcnsi

komunikatif ,ang mencakup kemamPuan

mcnafsirkan bcntuk lmguistik, baik
dinyatakan secara cksplisil maupun secara
implilisit.

Sis$a kclas lV SD pada ken)'ataan-nva
ccndetung mengorganisasika[ persepsi dan
pengalarnan\a secara l('r-lntcrgr3sl.
memadukan dua kelcrampilan berbahasa

scperti mcmbaca dengan mc-nlimak.
menulis dongan mcmbaca, ber-bicara
dcngan menyimak, atau mqnyimak dcngan
menulis.

Pcmbelajaran dengan pcdekatan
komunikatif dan teryidu, diharapkan sis*a
mcmperoleh kesempalan untuk bennlera.ksr
altif dalam kelas. bekomunikasi dalam
suasana r'ang mcn\'cnangkan dan santil
kctika dalam kclompok kecil. bcrdialog
dcngan guru, atau bcrdialog di depan kclas
dengan teman- dan sisrM nlenikmati apa

-vang dipclajan la. Dalam menl,ajikan
matcri ajar. guru rienggunakan ancka
ragam modia untuk meningkatkan
krcatlr ltas. minat. motrvasr. dan prestasr

belajar sislla
Berdasarkan Lendala rang dihadapi

guru dar sisiya SD dalam bclajar batEsa
Inggris, perlu dilakukan penelitian

pongembanga! modcl materi ajar
bahasa lnggris bcrdasarkan kebutuhan guru



t
dan sis\ a ini dapat menjadi salah satu
acuan bahan pembclajaran bahasa Inggris
kclas lV di SD baik lolol maupun nasional-

B. ['okus dan Subfokus Pcnelitian

I. Fokus Penelitian
Berdasa.rtan larar belakarg di atas, maka
fokus penelitian ini adalah
pengembangan maferi ajar bahasa
Ingg s untuk siswa kelas MD di Kota
Ma&assar, Sulaqesi Selaran.

2. Subfokus Penelitiro
Untuk mencapai fokus pcnelitian ini
diperlukan subfol:us neliputi (l)
peBepsi guru dan siswa terhadap materi
yang ada, (2) identifikasi kebutuhan, (3)
identifikasi silabus, (4) ra$angan mdcl
fiEteri bahasa Inggris ),ang
dikembangkan, (5) perscpsi guru
terhadop iilateri ajar yang
dikcmbangkan. (6) kclalakan nateri
ajar )ang dikembangkan. dan (7)
efcLtiftas matcri ajar t'ang
dikembangkur.

C. Perumusan lltasfll{h

Masalah penclitian ini dapat dirumus
kan 3cb€ai bcrikut: ''Bagaimana model
matcn ajar bahasc Inggns \€ng scsuar

dengan kebutuhan sisl\r dalam upaya
meningkatkan prcstasi belaja. siswa kelas
w SD di Kota Makassar?''

D. Pertanyrao Penelitian

Berdasartan rumusan marillah malia
portanyaan umlrm pcnclitian ini adalah
sebagar berilut:

1) Bagaimadakah perscpsi guru dan
sis$a tcrhadap rnateri ajar bahasa
lnggris kclas MD r,arg ada J

2) Bagaimanakai kebutuhan materi aJar
balasa Inggris lang dibutuhkan olch
gutu dar siswa kelas lV SD ?

3)Bagairnana.l€n rancaogan silabus
matcri ajar balusa Inggris yang
sesuai dengar keburuhan guru dan
siswa kelas MD ?

4) Bagaima::akah rancangai model
rnatcn ajar bahasa Inggris Yang
dikembargkan?

5) Bagaimanaka.h persepsi guru ter-
hadap rnodel rnatcri ajar bnhasa

lngg s 

'ang 
telah dikembanel(an ?

O) aagainuaat<at kclalakan materi 4ar
bah.si Inggris yaflg telah
dikembangkan?

7) Bagaimanakah cfekivitas rnareri ajar
bahasa lnggris yang dikembangkan?

E. Kegunaan Hasil Penelitian
tlasil penclitian ini diharapkan
memberi kegunaan teoretis dan praktis.
Secara teoretis, diharapkan ini dapal:
a) mclengkapi alau memperluas

khazaoah teori yang diperoleh
mglalui perclitian sebelumnya.

b) menlajikan wa\\,asan khusus
tentang model inatcri ajar balEsa
Ingg.s.

c) mcmbcrikan peluang bagi peneliti
lebih lanjut tcntang hal yang sann
dcngan menggunakar tmri-teori
lain yang belum terjangkau dalam
pcnelitian ini.
Secara praktis, hasil pcnelitinn bi

dapat meningkatkan kcmampuan
bcrbahasa Inggris sisxa kclas IV SD,
dan menjadi contoh matcri ajar bahasa
lnggris untuk sisiva kelas IV SD di Ko{a
Makassar,

KAJIAN TEORETIK
A. Konsep P€ngemb.ngin Mod€l

1. Pengertian Model
Model adalah abstraksi dunia

nyata atau reprcsentasi peristiwa
konrplcks .rtau s,stem drlam bsnruL
naratrf. matcmatis. grafis. aliu lambrng
lain. Dengan dcmikian. model
mcrupakan suatu bentuk
pcn]'€dorhanaan dari bcrbagai hal )ang
kornpleks schingga pemecahan
masalahn),a menjadi mudah dan
sederhana Modcl tidak membuat rincr
suatu fakta atlu kcnyahan. nrclainlan
banya menampilkaD bagian+agiaf.
utarna yang pcnltng dan dEnggap perlu.
Model mcrupakan keiangka konscptual
suatu pandangan tang tcrdiri alas
komponenkomponen kflls !'ang

Perusnbanqan Model Mal€ri Aiar Eahasa lnlqls 141



mcrupakar va.iabel pentiDg. Modcl
jrga menjelaskan hubungan
antanariabel ]ang membatasi
pengc(ian konsep. Dalam model
tcrdapat sejumlah laodasan frlosofis
yang bclboda untuk mendasari
pcnafsiran dan pengorganisasian data
ke dalam suatu model.

2-Model - Model Pe.rgembangf,n
Mat€ri Aiar

Ada bebqapa model yarlg dapat
digunakan dalam penelitian dan
pengcmbangan. Masing-masing model
mcmiliki tal8pan-tzhapan )"rg berbeda
dalam tiap proses penelitian. OIeh
karena itu, peoeliti monjaba*an
beberapa model penelitian dan
pengembangan model pembelaiaran,
yaitu model Kemp, Model Borg dan
Gall, Dick dan Care1, Model Rcgeliudr.
modcl ,oly dan Balitho, model Gagnc,
dan model Briggs.
s. Model Kemp

Jarrol Kemp (2005:l) mcnjclas-
kal bahrva pembelaiaran merupckan
scbuah sistem rang tcrdiri dari bagian-
bagian pcmbentuknya. salah satun!'a
adalah instruksional pembelaiaran,
sehingga pengembangan iostruksional
p{,mbclaiaran merupakaa sebua}r proscs

!'ang sistematik !'aig harus dilakukan
dalam beberapa langkah. Pengemban-q
an instruksional model Kemp tcrdin
alas delapan langkah, laitu: ( I ) mehentu
kan tuiuan instruksioBal umum. (2)
mcmbuat analisis tentang karakteristik
sis\\a, (3) menentu kan tujuan
insrruksio al khusus, (4) menentukan
matcri aiar 

'ang 
sesuai, (5) menetipkan

peniaiakan awal l2re-dssessmeht'). (6\
mcncntukdn strategi belaar-mengaiar
]nng scsuai, (7) ocngkoord inasikan
sarana penunjang lang diperlukan. dan
(8) mengadakan e\,?luasi

Kekurangan dari modcl Kemp
adalah strategi perr.belajaran dibuat
tidak bersanEan deoga[ matcri a.iar,
pada hal nuteri ajar dan strategi bchiar
saling mempengaruhi saJu sa.ma lain.
Pada saat membuat rnateri ajar perlu
mempcnimbaflgka[ stratqgi dan

kegraran belajar laag akan digunakan,

bcgitu juga sebaliknra.

b. Modet Borg dan Gall
Walter Borg dao Call

(2003711) mcmaparkan bah*a
penelitian dan Pengembangan
merupakan slratu pros€s Fng terdiri at s
empat larykah, yait$ (a) kajian teorclik
dan temuan penelitian dengan produk
yang dikcmbangkan, O) pcngembangan
prodLrk bordasarkan hasil kajian teoretik
dan penolitian terkait, (c) uji coba
lapangan produk di tempat yalg akan
menggun kan produk tersebut, dan (d)
revisi produk untuk mempedaiki
kekurangan-kekurangan yang

ditemuka.n dalam uji coba lapangan.
Model Borg dan Call berfokus pada

validasi dan pengembangan produk
yang sedarg digunakan. Pada rnodel ini.
peneliti tidak melibatkan pcndaprt pakar
pada saat pengembaflgan model

c. Model Dick dan Carey
Dick dan Carcy (1996:228) mc-

mu,arkan l0 langkah yang d.1pat

dilaltkan dalam peneiitian dan pc-
rgembangan, yaitu (a) analisis
kebutuha.n, ft) analisis instRrksional. (c)

analisis sis!,ea dan konteks pcmbelajar
an, (d) penetapan tujuan pembelajaran,
(e) pengemlrangan instrumen, (0
pengcmbangan strategi pembclajaran.

G) pengembangaq dan pemilihan
maleri ajar, (h) uji coba dan evalu.si
materi aiar, (i) revisi matcri ajar, 0)
merancang evaluasi sumatif.

Pada model Dick dan Canet
lerdapat dua macam cvaluosi. vaitl
ewluasi formatif dan cvaluasi sumatif
EvahEsi fo.matif dilakukan selamr
proses pengembangan berlangsunll
untuk mcoinekatkan kecfektifar modcl
Sedangkan evaluasi sumatif merupa-kan
evaluasi ],ang dilakukan untuk
menentukan efcktifitas di akhir
pengembangan.

d. Model Regelirth
Mcnurut Charl€s M. Reig€luth ( 1973:

43) pengembang,an model pcmbela-jaran
adalah suafu sistem dan proses, )aitu

I
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adarya sejumlai perlakuar lalg
sistematis denga[ tahapaa-tahapan lang
rasional dafl objektif, mulai dari konsep
kurikulum sa.rnpai kepada pelaksanaan

da.n evaluasinl'a.
Terdapat dua konsep

pengembangan desain pgmbelaiaraD

dalam model regeliuth, 
'aitu 

pengem-

bangao model mat€ri ajar merupakan
suartu sistem !".g terdiri dari
komponen-komponetr yang berksit dan
proses ]ang bcrisi tindakau-tindakan
mulai dari konsep pendidikan sampai
kepadapclaksanaan dan evaluasinla.

Kcpaduan antaia sistcm dan
proscs dapat m€ncapai hasil belajar
yang efekif dan rnaksiroal. Oleh sebab
itu. pembelajaran suatu bahasa adalah
pckerjaan bcrsama yang melibatkan
semua komponen sistemtrya agar
bergemk scsuai dengan tugas dan
fungsinla sehingga dalam naltu yang
relatif singkat mcndapat hasil belajar
yang maksimal dan berkualitas.

Dapat disimpulkan blh]la model
Reigeluth ini mcnggunalan talupan-
tahapan yang rasional dan sislcmatis
sehingga dan tahap konsep kurikulum
hingga cvaluasi pcmbclajaran berjal.n
sesuai sisten dan proscs schinqea
proscs pencapaian hasil belajar dapat
efektifdan maksimal-
e, Model Jolly dan Bolitho

Jolly d.1n Bolitho dalam Tomlinson
(2001: 96-97) membuat penycderha-
nakan meniadi langkah penelitian. Ada 7
Iangkah ].ang dilalqrkan dalam
pcnelitian dan pengembangan _r'ang
ditawarkan Jolly dan Bolitho yaitu (a)
identifikasi. (b) eksplorasi. (c) rcalisasi
kontckstual. (d) rcalisasi pcdagogik. (e)
prediksi matcri ajar, (f) penggunaao
firaten aja(. (g) evaluasi Modcl ini
be(uiuan untuk memaksimalkan hasil
belajar sis*a dengtn mcrancang terlebih
dahulu apa saja lang dibutuhkaa sis*a
dan guru dalam proscs pcmbelaiaran.
schingga dari hasil analisis torsebut akan
didapatkan model materi aiar yaag
sesuai dcngan kcbutuhan.

f, Model Gagne
Rancangan materi ajar menurut

Gagnc yang dikutip olch Atwi (2004:2)
bahua model inr terbagi empa! tahap,

f?itu talEp penarna, tingkat sistem ]'arg
meliputi kegiatan (a) analisis kebutuhan
dan tuluar umum, dan priontas. (b)

ana.lisis I sumbcr. harnbatan, dan

altematif sistem peluncuraq (c)
penentuan lingkuP dan urutan
kurikulum dan mara pelajaran; desain
peluncuran. Tahap kedua, tingkat rnate
pelajaran yang mcliputi kegialaq (d)
penefituan strukrur rnata pelajaran dan
urutao, (e) amlisis tuJual rEta
pelajaran. Tahap ketiga, tingkat mata
sajiao, (0 merumuskan tujuan
pembelajaran, G) mempersiap-kan
rencana mata sajian, (h) mengem-

baagkar, memilih balur ajar, medi4 (i)
menilai penampila, siswa- Talup
keempat, tingkat sistem m€lipuri
kcgiataq () persiapan pengjar, (k)
eraluasi formatii (l) tes lapangan,
rcvisi. (m) evaluasi sumalit dan (D)
pelalsanaan dan difusi.
g. Model B.iggs

Briggs t?ng dikutip dalam Atwi
(2004: 62-63) Model ini membagi
sepuluh tahapan dalam pengembang-an
model instruksional, yailu mensntu-kan
tujuan, mempersiapkan ti"ls,

menganalisis tujuan, mengidcntifikasi
kompctensi masukan, mempersiapkan
pretcs dan pcngajaran remedial
memilih media ,vang tcpat, mcnguri.
bangkan materi,tahan &af pertama, uji
.!ba kelompok kecil dan revisi, uji coba
kclas besar dan revisi. dan evahHsi
perfomansi.

Modcl penelitian dan pengcm-
bangan di atas mcrupakan altematif
model vang dapat digunakan oleh
penelitr Modcl lang dipilih discsuaikan
dengan tujuan penelitian, kemampuan
peneliti dan kondisi saat penelitian
dilakukan. Berdasarkan pcnjelasan di
atas, penelitian daa pcngcmtrangan
dalam perclitian ini mengikuti langkah-
lrurgkah Borg dafl Gall Keputusan ini
didasari pada pertimbangan bahwa
frenelitian dan pengembangan ini
berfoLus pada materi ajar, sehingga
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pros€dur larg paling sesuai

dilakukan adalah prosedur

diberikan oloh Borg dan Gall.

l. Pengertian Mrteri Ajrr
Mcnurut tuchards (2001:251)

mcngatalran bahwa bahan atau rnatcri aiar
merupakan unsur Pcnting dalim
pembelajaran karcra substansi ketcram-
pilan ,ang dipclajari pada dasamya adalah

balan arar bahan ajar merupakan
kornponen L-udti dalam sebagran besar
program pembelajaran berbahasa.

Menurut Tomlinson (2007t193) mat€ri
ajar balnsa merujuk pada segala sesuatu
yang digurEkan pesgajrr atau siswa untuk
memudahl:ln bclatar baltasa, mcningkalkin
p€ngetahuan. d mening-katkan
pengalam:n berbahasa. Pcrlgem-bangan
rnaleri ajar adalaft apa -vary dilakukan
perulis, pengajar, atau sisEa untuk
memberikan sumber masukan berbagai
pcngalanun yang diranca-ng unt[L
meningkatkan bolajar bahasa.

2.Silabus
Dubin dan Olshtain (1986) mcngc-

mukakan bah$a silabus lomunikrlrf
mfirs.rar&kai adan-va tiga unsur ut rna
raiu.r. mcmpcrluas rsi bahasa. mcmperluas
rrrlar'ah proscs bela1ar. da-n mempar-luis
wilayah hasil belalar menuniukkan bahsa
pcngembongan pendclarcn Lonrunilanf
merupalan pen!cmpurnaan dari penlrilpcn
pendekatan strukural Dalam silabus
struk[rml- isi bahasa merupakan penekanan
utarna.

Dapal disimpulkfi untuk monulis
silabus harus mempcrhatilan toprl vang
konkrcr rang bisa dlhubungkan langsung
dengan kchidupan schari-hari. dalam
silabus gramahlal bcrfoL-us pada kosa Iare.
kaidah bahasa, dan fonologi tanpa ban!'ak
mcnekankan pada konteks. dan makna
Unsur gramatikal disr[un &ri \a,rg
sederhana ke )ang kompleks.

Silabus komunikatif mnncul unnrk
mcngubah pandangarr terhadap bcfia:a
sasamn. Silabus komunikatif disiapkan
untuk akivitas komunikasi dalam suatlr
program pangajann bahasa. Silabus
komunikarif meneka[kan pengembangan
fimgsi komunikasi bahasa &hm silabus.

)ang bcrbcda dari silabus gramatikal,
firngsional. dan nasional. Silabus
komunikatif lcbih bcrfohrs pada proses,

untuk
yang

B. Konsep Model yang Dik€mbangkan
Peogemba.ngan model untuk p€rangkat

pembelajara& sepeni materi aiat.
merupa&an satu upaia unfuk mem
pcrmudah pengguna. uDtuk m€mpelajari
rnakE dan fujuan serta pesan ,?ng ingin
disaftpaikan penulis. .

Menurut Borg dan Gall, (19E9:772)
penelitian dan pengembangan alalam
kaitann]a dengan dunra p€ndidikan sebagai
suittu proses untuk me ngembangkar dan
memvalidasi produk pendidikar. Produk
yang dimakud berupa kurikulunr- silabus.
dokrmen pcmbclajamn, materi ajar dan
lainnra, proscs pengembangannia sctelah
melalui analisis agar sesuai dcngan
kebutuhn.

Model dalarn pcnelitiar itri berkaitar
dengan pengembangan model matcri ajar
]'ang sesuai dcngan kebutuhaq melakukan
analis kebutuhan guru dan sisNa lcrhadap
nuteri ajar bahasa Inggris untuk kelas IV
SD

Menurut Tomlinson (200'l:211 adr
beberapa prinsip pcngenrbangan modcl
metcri ajat- lakni: (l) memberikan dampak,
(2) membcrrlan pcr$ia$ mudah bagr
sis[a, (3) mengcmbang kan rasa pcrciNa
diri sisr{a- (4) memsa rele\,an dan berguna
bagi sisra, (5) men],ebabkan dan
mgmfasilitasi sislu untuk menemukan
seodiri, (6) membuat siswa siap bclajar
topik \,ang sedang diajar kan. (7)
menunjukkan sisNa kepada realitas
pcnggunaan bahasa (8) menggambarkan
porhatiin siswa melalui gejala bahasa. (9)
memberikan kcscmpatan kepada siswa
uDtuk menggunalan bahasa larget. (10)
mcmperhatikrn pcngsruh positif terhadap
pclalaral. (ll) mcmperhatikan perbcdaan
ga)a bclajar. (,12) memperhatikan
perbedaan sikap siswa, (13) menyedia-kan
\\'aklu tgnang scjenak pada awal pelajaran.
(14) nemaksimumkan potcnsi b€lajar
dcngan menrngl-a*an inrelektua-lita\,
estctik4 dan keterlibatan emosi- (15) tidak
lerlalu banlak mengontrol lat larl dan ( 16)
menyedia-kan balikan kepada lulusan
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bukan pada hasil. Tidak dapat diabailan
da.lam pengajaran balBsa.

3.Keterrmpilan Drssr Bxhsse Inggris
Belajar balEsa tidak saja bclajar

kosakala atau tata babasa, t€tapi juga
belajar mcn9plikasikan pcngetahuan
tersebut untuk legiatan komunikasi.
Seseorang trdak dapal dikatakfi menguasai
banasa Inggris. apabrla han," mengcrtr
kosakala dad tala balras4 tc{api tidak dapat
menggilnalan babasa itu untuk
berkomunikasi.

Kemampu4n sis\ra berkomunilasi
dapat dilihat dari dua aspek, yaitu
komunikasi lisan dan komunikasi tertulis
Kesalahan ucapan dan tulisan dapat
menyebabkan kesalahpahaman atau tidak
dinengeni.

Dalam bolajar balusa Inggris ada
dua kctcrampilan yang perlu, ]artu
k€terampilafl reseptif (mewimak dan
membaca), dan ketcrampilan produkif
(mcnulis dan bcrbic.lri)

a) Keterempilan Menyimsk
Keterampihn menyimak adalai

suatu kcterampilrn tang mcnuntut
kcteilibatan pendengar karena
pendengar harus memahami pesan
pembic-ara- dan harus altif me
nyumbangkan pengetaluannva, baik
linguistik rnaupun non-linguistik.

Tujuan pembclajaran menyimak
ialah mampu secam struktur dan
pemahaman tentang makna. Pcm
belajaran dilakukan sccaro terpisall
diharapkan agar sisi{a menghabiskao
rvakunva untuk mcnyimak matcri
pembclajaran 1,ang diberikan, daripada
mcmproduksi kalimat Hal itu dilaLukan
agar siswa mcngerti apa ]'ang dikstakan
pada saat berintcralsi.

Pcmbclajamn ketcrampilan mc-
nvimak lebih ban,vak difokuskan pada
mendcngarkan danpada mengucap-
kan. Hal ini scnada dengan pemrki.ar
Robinett dalam Omigo (1990:23-27)
yang mcngatakan bal\ /a k€sempaLn
mendeogarkan scbenamla aka,
meoguofungkan kita dalam menyialFkan
siswa untuk memberikan respon
terhadap balEsa lain. Demikian pula

Mafiew (19871 23) mengemukalian
bahwa materi menyimak ]ang baik
bcrupa percakapan, monolog, oyanlran,
meodrkte datr mcryiiltak pemaharnan

Rost (1994) dalam Richards (2003:
239) moagomukakan bahwa menyitrlak
mcrupalan hal yang fundamenral dari
keterampilin berbicara di kelas bahas4
karena itu merupa.kal masukan bagi
pembelajar unfuk melgerti nEsukan
secara repa! menyimak merup4kan
fu ndamental dari spea,trrg.

Pandangan di atas mengemuka-knrr
bah a menlimak merupakan bagian
tcrperting dalam k€teiampilan berbicar4
dalam mcnyimak ada proses bawah-alas
dan intcrpretasi atas-ba\+"h kdika merela
rnembangun betsafi dai decode ke kala,
k^ta (vord) ke prosa dan prrarer (frasc)
ke vjatun (ulteruhce) secara lengkap. Jadi
keterampilan menyimak adalah suatu
keterampilan iang mcnuntut leterli-batnn
pendengar.

DaLun pembeiajaran di kelas,
pernbohjann meryinEk $dak dapat dilahkitrt
&.pisah d€nFn pmbclarar"n b({btuara Ohn
karrB i& r*ri qiar lar8 diSuakan sart
pernbelaiaran mcnlirnak Jugo hnrus rclclrur
dcngan IItsl(}ri ajar f@lg digllnalon $at
pcmbelaja8n be$ic,rB.

b) Keterampilan
Penilaianya

B€rbicar. dan

(Bloomr l98li7) Keterampilan
berbicara adalah keterampilan berb.Llr

Iisan mempraktekkan item baha-sa dalam
bcntuk monolog dialog. bernuin pcran.
Aspek )ang paling tckris dalam
keterampilan bcrbicara adalah pelafalan
Rivers vang dikutip dalam Gazali (20101
123) mengatakan bahla pcmbe,ajaran
kcterampilan berbicara meliba&an dua
kcgiatln. fakni teknik dalam kegiatan

Bro$r D (2004: I4l- 142) Pcrilaian
berbn ra dapat dilah (art melalui &gai
jcnjs tcs. Bro*o llrm nraqm
tes ffiicard )ang dikatagorikal Masarkar
jeds-jcflis !€.h4 hqtirara )aiE imiiatif,
intedsiq rwonsi urteraldit dan etsreksif
P€rana, imilatif Tes imiffnEneakar ux
yalg dilaloran @ tind€t paliig &sar.
Fda$ utarna poda es ini adalah pengucapan
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o)ron nciation). Dalam pebihian ini,
ksranrpran nrcnratqmi sistrE tidak dinilai
san,a sd@li.

Kcdr4 les iitens4 nl€It+al€n tcs

larg dihhrh urnrk ntrnilai kolErparl
seorary dalam monpofulsi sehrah td(s
pen&k (lidak klih dari stu l€limat).
Penihirn tEntama b€rfJos kQada
peng'rcapaD lll,lam sdah mulai
rrErp€rbd]m m$r hb bahasa

Kdiga, B rEsp..uit Tes rE*arsif
rnaihi kemrpuar sism dalam nEespol
sdarah kalirut. Tes ini meocakup ineraksi
siswa dan penilai nrskrpm lnn1a pada
tirEldan trrtatas sepsti rqtgucap salam

ata! nEnjar ab pertaryaan singkd. Jenis

ke$atan yarg d@ dilaloikan fEda tes

rEsporEif a&lah tan a Ja$ab, ruu{ukJon
arat! dan par*e.

KEernpat, tes ifief,akif Tes ifieraldif
dilaloion tEn* menilai kor|arqr.:an sis\a
dalam b€rfuieraki rnehlui bslas lisn
Berbeda dengan Frn ks rtspons{ tes ini
merihi kernampun sisua dalam

balnsa troraksirnl &n
irtrerysscnal.

Kclim4 tcs ekslosif rnffupakan les
rang digurukan urnrk mcnihi kellaJrpuan
bobicara sis\a @a tingkl rnahn. Dahm
telG ekslerEif biasa$a sis,$a dimida utuk
melah*an kegialan berbi(afJ )arE
melibatkan proses pereranaan agar lc$ih
tqsul1ur &o rerniliki tujua[ Jenis

k€iaran ]arB dilalcrl€n adalah prEs€rhsi
bdcerila, rrunbacabn b€rik, dan

ireryfiasi.
M6ujuk @ urdian Aiclasan

tenlang pembelajaran b€rbicala balEsa
Inggrs di atas @ drsnpulkan bolua
be6icara merupatan kqnarrpuan t€ng
harus dirfliliki sis*a dahm mernprcdtksi
sigqn-sigcrn bunli urtuk mengel$flEsilGn
pikirarmla filglalui kata - kata )3ng
diucaplon secara lisan. Bcrbicam nrerupolal
hal lang konplels karcra melibotkan
kcfiarlrl,n+efiarnpran rniko. Dlam
Balasa Iqgris, berbicara nrctibot a,l €rnFt
llnsrr kcbalEsaa& l.aitu connecred speech.
expre$ive device, lexis dan gru mar,
ddn nagol iarion ldngu.tge.

Pembelijrrrn Ketersmpilrn
Menulis dan Penihianya

Mcnlis adalal salah satu

kete rampilan bahasa semra noma
mengontrol dall membimbing sislva
dalam men]-elesaikan tugaa-tug/s untu(
memproduksi tulisan sesuai dengan

informasi I'ang dib€rikan dcngu
memulai metrgernbangkan kemampuan

menulisnla.l Kegiatan yang berhubungan

dengan menulis akatr diaraltkan pad!
keterampilan (a) menulis faL:tlal, (b)
formal daa non forma.l, (c) ploduki, dan
(d) menulis eksprcsi atau kornposisi.

Pcmbelajarar menulis balEsa
Inggris pada tingkat SD dibatasi pada
penguasaan kar4 fi'ase, kalimat,
uDgkapan sederhana baik ,ang
digmakan di runuh rnaupun yang

digunakan di sekolal. dan pergaulan

sehari-hari, arau tulisan scderbarla dari
satu konsep sederhana sesuai
pcrkcmbaflgar dari aspek kognitil
psikomotor, ataupun afektif sisrva kclas
IV SD OIeh karcna itu, metodc
pembelajarnr! materi ajar, serta suasana
pembcla.iaran akan disesuaikan dcngcn
kamteristik sis'i{a.

Merrurut Ilehon (1989: I1)
Penilaian kernampuan rncnulis dilihat
dari scgi penggunaan bahasa tidnli hanfa
pcnilaian tcrhadap susunan kalimat )ang
sesuai dcngan kaidah bahasa, tetapi juga
penilaian terhadap kegiatan sis\*a dalam
memahami apa ]an8 tclah ditulis dan
mcrenungkan bagai.runa tulisan itu
dapa! dipahami oleh pembaca
Sebaliknya ditinjau dari segi pemakaian

bolnsa Fnilaiao ke larlDuan renulis adahlr
penilai:ut tqtadap kegiafo mcnyusun
kalimaFkalimat rang bcnar sesuci
dengan kaidah gramatikel

d, Pembelajeran Xeterrmpilan
Membnca den Penilairnnya
KeSiatan membaca mcliputi dua

informasi laitu informasi lang ditenma
oleh otal si pembaca darj bahrn ]'ang
dibaca niclalui indra matanva. dln
informasi non visual )ang ada dalam
pikiran si pembaca. Smith &n
tlaris(1998r.25) mcnogaska. bahwa
membaca adalah kcgiatan yang
mcmadukan a ara keglatan intelekual
dengan emosi untuk mcmberikan prescpsi
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tcrhadap pesao Sehubungaa deng,ai itu
Adams (1969:14) memberikar cmpat
laagkah dalam pembelajaran membaca

,atni (a) memperhalikan anikel, (2) baaa
p.r'agiaf satl atau dua, (3) baca pada

he3dng (4) bma paragraph terakhrr. Dari
keempat largkah tersebut dijabar*an dalam
tiga rahap ,6ng pcrlu dilakukar- Ketiga
t hap itu adalah (a) prabaca, O) rnembaca
dan (c) pascabaca prabaca dimalsudkan
untuk membangkitlqr minat belajar siswa
dengan membcrikan pertanyaan a\ral ]ang
berkaitan dengan matcri yang akan dibahas
sebelurn materi dibahas. Membaca
dimakudkan untuk memtrantu sis\ a
mer,1ahami strrukrur da[ isi bacaan s€ata

maksud penulis dalam bacaan tersebut,
*&ngka\ poscabaca dimaksudkan untuk
membantu siswa menggabungkan ide
bacaanya

Mulyono (2003:224) rnengatalen untuk
mengeialuasi tingkat kcbertasilan sisll?
dalam membaca dapat dilakukan melalui l)
peatanyaan guru tcntang isi bacaan, 2) tugas
msnccritakan kembali bacaan )ang dibaca
secara lisan. 3) mcmberikan tugas mcmbuat
pertaryaan berdasarkan bacarn.

e. Ruang Lingkup Pembelxjaran Bahasa
Inggris di SD

Rradg lingkup pembelaiaGn
bahasa Inggris di SD utarnanya di kelas
Mirnana penulis akan melakukan kajian
adalah menggunakan tenra-tcnr,t
scderhana yang mcmiliki tindak tutur
yang berterima scukumn siswa kelas IV
SD sebagai individu pemula mengenal
balasa Ingqris Di antara tcma tcrscbut
adrlah 11r gtc.nng. l)t lntmd ctmg
onesell and soneone. (3) alphahcts. (1)
n mbers, (5) things n the classroon. (6)
Pans oJ bodl'. Tema tcrsebut drbclajarka.n
ditinjau dari sudut aspck kcbahasaan

1aitu. menvimak. membaca, b€rbicara dan
mcnulis

Aspek-aspet kebahasaan tersebut
dikemas scdcmikian rupa untuk
dibelajarkan, siswa kelas MD masih
dalam tamf pcngcnalan terhadap bahasa
Inggris maka pendalaman nuteri hanla
dapal be*isar pada t€ma sederhana tflg
memungkirlm dalarn jangkauan parca

indra sisrva dan ihajinasi sedcrhana
siswa.

Hal terscbut menyesuaikan dcng:Ifl
tataratr kogoitif aiak SD menurut Piaget
(1972) dalam Bro$n (2001: 262.) sis\\a
pada usia kclas l0 tahun pada tataxan

operasional konkit. Oloh karena itu, pcrlu
mempertinibang-kan suasana lingkungan
belajar sis\p4 rtateri )ang diberikair
berkaitan dengan faka, berinteraksi dan
imajinasi siswa. Sehingga hampan
keberrnak-naan belaiar dapat tercapai.

Kecenderurgan bclajar anak usia
sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitui

1) Kotrkrit
Konkdt mengandung rnaloa proses

belajar beranjak dari hal-hal yang konldt
yakni ]ang dapat dilihat. didcigar, dibaui,
diraba, dan diotak- afik, dengan titit
pcnckanan pada pemanfaataa lilgl:ungaa
sebagai sumber belaja.. Pcmanfaalan
lingLungan akan mcnghasilkan proscs dan
hasil belajar yang lebih bcrmakna dao
bcmilai, sebab siswa dihadapkan dengan
peristiNa dan kcadaan ],ang scbenanrl,a
Pembelajaran bermakna bermanfaat bagi
sisBa dalam kehidupan soha.i-hari

2) Inlegratif
Pada tahap usia sekolah dasar anat
memandang scsuatu yang dipelajari
scbagai suatu keutuiaD, mcreka belum
rnampu mcmilah-milah kons€p dari
beftagai disiplin ilmu. hal ini
melukiskari cara berpikir anak l.ang
dedukif yalni dari hal umum !'
bagian dcmi bagian.

3) Hierarkis
Pada tahapa[ usia sekolal dasar.

cara anak belajar ber kembang secara
bertahap mulai dari hal-hal yang
sederh.rE ke hal-hal yang lebih
kompleks Sehubung an dongan hal
ters€but, nu-ka perlu dipcrhatikan
mengcnai uruta logis, keterkaitan
antar materi, dan cakupan kcluasan
serta kedalaman materi.

4- Karekteristik Pembeleir.rn Bshas.r
Terpadu pade Siswa Sekolsh Dasar

Dalam pembela1at-an bahas,l
terpaft\ listanin&, speaking. reading,
wnnng :Jdak tcrpisair. Sccara n''ata
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siswa menggunakan bahasa yang

autcntik di dalam kclas, artinya bahwa
mcreka menggunakan bahasa terpadu
alan inlergraled. Kegiatan mcreka
memproyeksikan kcbutuhaJr. rcadihg,
rndirg, yang dibutuhkan lntuk dibagi
sebagai penemuan dalam kcgiatar
mereka. Contohnva. Sekclompok
siswa mempelajari tentang sipu!
ftereka melakukan obsenasi tentang
siput, mereka membicaralan tentarg
apa ]"ng mereka lihat apakai mereka
sudah peroah membaca tentang siput
dan setefisnla. Mereka membuat
catatal hasil observasi, dan dilumpul
scdikit demi sedikit melalui apa yang
telal mereka baca. secara individual
mereka mempresentasikan temuan
nya.r

Berdasarkan pandangan tersebut
rnaka dapat disimpulkan bahwa
pembelaja.an tcrpadu memberi
kebermaloman pada sis\la tcntang apa

f'ang mereka pclajari dalam
pengembangan modcl matcri ajar
bahasa lnggris ini dirancang sccara
tepadu dalam empat aspck
kcterampilan berbahasi.

a. Belajar dan Pembehjaran
bermakna

meumt Papas (19E6:35)
belajar pada hakekatnya mcrupakan
p.oses pcrubahan di dalam kepriba-
dian yang bcrupa kccalapan. sikap,
kebiasaaD. dao kepandaian. Peruba-han
ini bersifat henetap dalam tingkah
Iaku _vang terjadi sebagai suatu hasil
dari latihan atau pengalaman.

Proses belajar bersifat individual
dao kontekstual, artinya proscs belajar
terjadi dalam diri individu scsuai
dengan pcrkembangann_va dan
liDgkungann] a
Belajar bermakna lrheaningfill
leoming) fieupakan suatu proses
dikaitkannla infonnasi baru pada
konsep-konsep relevan yang tcrdapat
dalam strullur kogtitif sescoralrg.
Proses belajar tidak sekcdar mcnghafal
konsep-konsep atau faka-falta belaka,

totapi merupa.ka, kcgiatan
menghubungkan konscp-konsep untuk
menghas ilkan pemaha-mrn )':rng utuh,
schingga konsep yang dipelajan akan

dipahami seca.a b6ik dan tidak nudah
dilupakan.

Dcngan kala 1ain, belajar akan
lebih bernialna jika anak mengalami
langsung apa yang dipelajarinya
dengar mengaki{kar lebih banFk
indera daripada hanya mendengarkan

orang/guru menjelas kan.

b. Pembelejarrn Terpadu
Cunningsworth (1995:65) meng

integrasikan empat kcterampilan
berbahasa, )aitu meoyimak, ber bicara,
mcmbaca, dan meoulis.
Pengintegrasian keterarnpilan
berbalasa merupakan aspek penting
dari keseluruhan (of overall)
tcmampuan berbahasa bahlrn
mampu mcngirtergrasikan beberapa
keterarnpilan ke dalam situasi ,ang
cocok. Scsuai dengan tahapan
pcrkembangan anak, karak{cristik
cara anak bclajar, konsep belajar dan
pcmbelajaran bermakna, maka
kegiatan pcmbelajaran anak SD
sebriknya dilal'ukan dcngan
pembelajaran terpadu. Pembclajann
terpadu adalah menggunakan tcma
untuk mengaitkan skill materi pcl4a-
ran schingga dapat memberikan
pengalaman bermakna kepada siswa
Dengan tefta diharapkan akan
mcmb€rika$ banrak keuntungan, di
artamnya:
l) Siswa mudah mcmusalkan

pcrhatiar pada suafu tema tcrtcntu
2) Siswa mampu mcmpelajari

pengctahuan dan mengemtrang kan
bertligai komDetensi dasar antar
malcn pelajamn dalam terna \ang
sanra

3) pemaharnan terhadap materi
pelajaran lebih mendalam dan
berkcsan

4) kompctensi dasar dapat
dikcmbangkan lebih baik dcngan
mengkaitkan materi pelaiara,
dalarn 4 skill dengan pengalaman
pribadi siswa
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5) Siswa mampu lebih merasakan
nanfaal dan makna bclajar kat€na
rnateri disajildD dalam konteks
tcma yangjclas

6) Sis$a lebih bcrgairah bclajar
tdcna dapal berkomunikasi dalam
situasi nyata, uDtuk rnergembang_
karl sudr kenampu an dalam satu
rnala pclqiaran sekaligur mempe-
Iajari 4 skill materi pelajar-an

?) guru dapat mengherlat \l€ktu
karcoa mata pelajaran ,atrg disaji-
kan secara terpadu dapat dipersi
apka, sekaligus dan dibcrikan
dalam dua atau tiga pertemuarr
waku selebihnla dapat digunakal
untuk kcgiatan remcdial,
pernantapan, alau pengal'aan.

c. Lrndasrn PeBbelijaran Terpadu
Landasan pcmbelajaran terpadu
mencal_up:
Lrndas.n filosofi s dalam pcmbe-lajaran
tcrpadu salgat dipcngaruhi olch tiga
aliran filsafat r-aitu: (r) proglerivirrr€,
(2) ko$fi&tiisme, dan (3) humanismc.

Alir{n progresivisme memandang
proses pembclaiamn pcrlu ditckankon
pada pcmbenruLan krectrfitas, pcrnbc-
rian sc]umlah kegiatan, suasana yang
alamiah (flatuial), dan mempuhatikan
pcngalaman s,s\a.

Alirrn konstruktivisme melihat
pengalaman langsung siswa f/i/cc,
experiehces) scbagai kuoci dalam
pembelajamn. Mcnurut alrran lnt.
pcngetahuan adatah hasil kotrstrllksi atau
bentukan nunusia. Pengaahuan tidal
dapat ditransfer bcgitu saja dari seorang
grrru kcpada anak. totapi harus
drinrcrprrtasikan sendrn oleh mosing-
masirg siswa.

Alirsn humenisme melihat sisNa
dari scgi kekhasannla- potensinya, dan
motivasi )ang dimilikinta.

Lendss.n psikologis, psrkologr
belaJar mcmberrkln kontribusr d.3lrm
hal bagaimana isi/materi pembclajaran
Terpadu tcrsebut disampaikan kepada
sisrva dan bagaimana pula siswa harus
mempelajarinya.

LrndasaB yuridis, dalam
pembelajaran terpadu berkaitan dcngan

berbagai kcbijakan atau pcraturan ,ang
mendukung pelaksa-naa.n pcmbclajarao
tcrpadu di sckolah dasar. t ndasan

),uridis terscbut adalah UU No. 23

Talun 2002 tcntarg pcrlindungan anak
yang mcolatakan bahwa setiap anak
bshak memperoleh pcndidikan dan
pengajadD dalam rangka !,engcmbangan
pribadinya dan tingkal kecerd.sannla
sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal

9) UU No. 20 Tahun 2003 teotang
Sistcm Pendidikan Nasional mcnl'atalan
bahwa setiap pcserta didik pada sctiap
satuan pcndidikan berhat mendapat-kan
pelayanan pendidikan sesuai dengan
ba.kat, mi@t. daD kernampuan-nla.

d. R.mbu-Rsmbu (l) Kegiatan pembc-
la.laran ditekankan pada kemampuan
membaca, menulis, menyirnok dan
berbicara dao pcnanan':an nilai-nilai
moral, (z)Tema-tema lang dipilih
dis$uaikan dcngan karakeristik
sis[a, minat, lingkungan, dan dacrah
setcmpat

e. Implikasi Pembelajersn Terpsdu
Mcncakup:

l) Implikasi bagi guru
Pcmbclajaran intergratcd mcmerlu-kon
guru ].rl8 kcatif baik dalam
menyiapknn kegiatar/F,cngalarn&
bolajar bagi anat juga dalam mcmilih
kompetensi dari borbagai rnata
pelajaran dan mengatumla agir
pembelajaran menjadi lcbih berm:il i
menarih mcnyenangkan dan utuh

2) Implikari bagi siswa
(l) Sisua harus siap mengikuti
kegiabn pembelajaran lang dalam
pelaksanaamla dimungkinkan lntuk
bckerja baik secara mdividual,
pasanga( kclompok kecil ataupun
klasikal
(2) Siswa harus siap mengikuti
kegiatafi pembclajrran vang berva-riasi
socara aldif misaln\a nlelakukan
disL"usi kclompolq dan pemecahan
rnasalah.
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C. Kerangka Teoretik
Dala.rn dunia akademik, unruk

mengembangkan modol diperhkan s€buah
penclitian ),ang menggunakan mctodc dan
pengembangan. P€nclitian dan
petrgem bangan merupakan sebuah proses
yang dilakukan peneliti dalam m€rancang
sebuai model hirgga dapal mcncapai
tujuan yang sesuai dengan kebufuhan
pengguna.

Dalarn mengembangkan modcl
nale.i aiar, peneliti melcr*ati bebempa
tallapan. Tahapan yang dipilih dalam
penelitian ini mengikuti pengem-banga,
modcl Borg daa Gall. Pengembangan
modcl Inatlri ajar memerlukan anaisE
terhadap silabus Silabus dan matcfl ajar
merupalan dua komponcn pcmbelajarar

),ang saling mcndukung. Silabus digunakan
sebagai acuan alalam meogembangkan
modcl matcri ajar, scdangkan materi ajar
iuga dapal berfungsi sebagai silabus dalam
proses pembelaja€n di kelas sehingga
pembe-laiara.n,ang dilal:ukan dapat
mencapai tujuan pcmbclaiaran.

Dalam mcnlusun materi ajar perlu
dipcrhatikn beb.Bpa fakror raitu gunl.
sis$i Matcri ajar rang baik adalai rang
sesuar dcngan prm.slp \ailu scc:lra Jelxs
terhubung dcngan kurikulum ),arg
digunakan. otrntrk drlihat dari jcnrs leks
dan latihannya. inlcralitif, membuat sis$r
fokus pad.r aspek kebahasafi. mcndorong
sisRa untuk mengcmbangkan kcterampilan
trlaycmla. mcndorong siswa u nluL
mengaplikasikan ketcmm-pilan ,ang sudah
mereka pclaiari di Iu kelas.

Setclah melakukan pengembangan
rnalcri aiar mala perlu dilaLlLan validasr
uii pcl,ar. dan drujicoba-kar sccara lcrbrhs
podi rcspondcn. matcri )ang di-
kembaogkan ini dengan mcggunakan
pcndekatan komunikati{ dan terpadu

Pembclajaran bf,lusa lnggns dr SD
memaduliln cmpal kcrerampilan bcl-
bahasc (mcnrrmal. bcrbicrra, mcmbeqt
dan menulis) dan luga dua unsur bahasa
(tata bahasa dan kosakala)

METODOLOCI
A. Tujusn Penelitian

Tujuan unum panelitian ini
drlalsa-nalan untuk mcllghasilkar nulerl

ajar bahasa Inggis kelas MD, tuiuan
khusunla untuk mcnghasilkan t€ntang
l) P€rsepsi guru dan siswa tcrltadap

matcn ajar bahasa InSgris kelas MD
,ang ada.

2) Analisis kebutuhsn rnateri ajar baluso
Inggris yaog dibutulkan oloh guru dan
siswa kehsllv sD.

3) Rancangafl silabus rnaleri ajar bahasa
Inggris s€suai kebutuian guru &rl
si$,!a kelas IV SD.

a) Racangan modcl maieri ajar bahasa
lnggris yaag dikembangkan.

5) Perscpsi guru terhadap model malcrl
ajaI bahasa Irggrrs yang telah
dikembangkan

6) Ketalakan nratcn a.,ar bahasa lnggris

),ang telah dikcmbangkar.
7) Ef!.Llrvrbs fiaten aJar bahisa Inggns

,ang dikombangkan.

B. Temp{t df,n woktu P€nelition
PcneltiaD ini dimuiai pada bulan Marct
20t2 dan diakhiri bulan Juni 2013
dilaksgnalan dr r'ga SDN. \a'tu SDN
Perumnas MalGssar, SDN Tidung
Malassar. dan SDN Mappala tr{al,assar.

C Krr.(erislik Model ]ang Dikem-
bangkan

Sasann klisn dalam penelitian ini adalah
guru dan sis$a kel$ IV SD. di Kota
Makassar, silabus dan dokumen.

D. Pendekrtra drn Metode Penelitirn
Penelitian ini mcrupakan salah satu
upala unnfi mengatasi kesenjangan
antara hararan dan kenyataan. laitu
Irtrangnl'a maten ajar bahrsa Inggns
lang sesuai dcngan kebutuhar sis[a
Lclas tV SD Pcnenil,tian ini mcng-
gunakaa dua pefldekatan laitu
pend('karan Luantitrtif da, Iualitattf
Kedua. pendckatan ini digunakan secare
tcrpadu scsuai dengan kebutuhan dalam
penelitian. Mctode r-ang drgunaktn
adalah penelnian pengembangan
lDpv(lopment /..reolci) Penclrtran int
temasuk dalam genre pcngcmbaflgan
modcl, penelitian ini bertujuan
menghasil draf materi aiar balas!
Inggris terpadu kelas MD.
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}IASIL PENELITIANN
PEMBAHASAN
A. Pengembangan Model

l. Heril Anelisis Kebutuhan

DAN

I I Hasil Analisis yang Dilakuken
terhadrp lsi Materi Ajar yang
bclum dikembrngksr.

Malen mrlcri yang ada rcrdiri dari
!5 Unit untuk 2 semester dikembangkan
secara tgrpadu Unit I membahas E g/ir,
Alphabets, pada halamar I membahas
alphqbels seca'a ufutf halarnan 2
membahas lentang memprrkenalkan diri
dan mengeja nanu, haltunan 3 mcmbahas
cjaan, disajikan nyan]ian dan latihan
mcngeja. halaman 4 sampai 12 perkenalkao
abjad dengan menampilkan gambar bcnda
yang sesuai dengan huruf awal abjad
Namun- setiap ablad diikuti kata dia*ali
oleh kata tertcntu, dia.khiri huruf h, )'ang
Enuls dalam buku teks sebagat bcnLut.
(l) A aeh- ach. ach. (2) B bqrh. bcuh.
bcuh- (l) C .kcuh. kcuh. keuh, (4) D
dcuh- deuh. deuh. (5) E. .ch, eh. eh. (6)
F. . euf, eut euf , (7) G.geuL geuh,
gcuh.(8) H heuh. hcuh. hcull (c) I rh. ih.
ih, (10) J..jeul! jeuh (1D K..keuh- keuh
(12) L...cul, eul (13) M. eum, eum (14)
N...cuq eun (15) O oh.oh (16) P p€uh,

peuh (17) Q..krveui! kweuh. (18) R...eur,
cur (19.) S...cus. eus (20) T. .tcuh. reuh (21)

U...an, aI (21) V veuh. vcuh (23)

W...weuh, weuh (24) X...keus. kcus (25)

Y...ycuh, yeuh (26) Z...zeuh. zeuh
Ditinjau dari p€lafrlan dalam bahasa

lnggis, s€mua kata )ang lcthrlis ters€but
tidak menipunpi rnakna dan tidak
diketalui tujuarmr?.

Kesalahan dihkukafl penulis buku
tcks bahasa tnggds tersebur izitu
menyampaikan infonnasi yang salah, hal
ini merupakan kesalahan latal yang hatus
seget-a diatasi.

Kesulitan lain, siswa tidak mengerti
arti kata dan kalirnat, karena kata dan
kalimat ditulis dala bahasa Inggris.

Berdasarkan permasalan yang ada
maka perlu diberikan solusi yaitu adanya
pcngembangan maleri ajar yang sesuai
dengan kebutuhan siswa.
2) Desain

Ditinjau dari aspek dcsain buku teks
Welcame to l'rg1,rlr, tampilan sampul
cukup bagus ilan bcrwama. Namrln,
penyajian matcri di dalam buku teks hanra
mcngguna.kan lvafiur vang monoton vaitu
uama hitam. putih dan biru. terkcsan
sangat scdcrhffa tidal membangki&an
minal din motivasi bclajar sis*a

Kccmpat keterampilan berbahasa
dirancang sccara tcrpadu. Matori kete-
rampilan menulis dan memtuca dirancang
terpadu dengran keterampilan berbicara dan
menyimak

Bahan bacaan dipilih cuku.
bervariasi, rnateri dan latiharvtugas keempal
ketcrampilan terpadu. Irtjhan soal tcrkait
dengan tcma kompetcnsi. Namun. redalsr
kalirnat perintah dalam matcri kurang jelas
bagi siswa dan kr.rrang scsuai dengan
kemampuan sisrla. Sehingga pe.lu
dikembangkan desain materi ajar \ang
sesuai dengan karakenstik dan kebutuhan
siswa kclas lV SD.
3) Publikasi

Aspek publikasi materi ajar bahasa
Inggris kelas MD ]ang ada, belum
rnaksiftal m€mbelajarkan secara efekti!
materi sulit bagi siswa karena kata dan
kalirnat tida.k msmiliki arti dalan bahasa
Indonesia schingga siswa merasa kurarg
t crminat mempclaiarinta
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Ada riga langkah utallla )ang dilakutan
dalam penelitiao ini, yaitu (l) tahap
porsiapan pon),usunan rnodel,(2) tahap
pengcrnbangan model, dan (3) tahap

evaluasi model. Penclitian pen{ahuluan
dilakukad untuk pcrsiapa.o pcnFsunan
materi ajar. Kegiatan yang dilal-ukan
adalah (a) obsavasi meng,arnati kegiatan
di kelas, O) studi literatur, menganalisis
silabus, aoalisis materi yang ada, dan

analisis kebutuhaq (c) dokumontasi,
GBPP, hasil bclajar, SAP, dokumcn
lainnla.

Pada tanap pcngemba[gan mod€I,
m€raDcang dan metrgembangkan modol
materi 

''ang 
sesuai kcbutuhan,

sclanjutnya evaluasi model atau uji
keefekifar )aitu melakukan uji dan
merevisi produk, uji teftatas, dan uji
kelayakan sem uji €fekifitas lntuk
menghasilkan modcl rnaleri ajar )ang
final.



Pcngoaganisasian materi berdasar-
kan keterampilan dan irngsi sesuai dcngan
tuntutan standar kompetcnsi. Namun, pcrlu
mempedmbangkan tingl@t kemudahan dan
kesukaran materi

Rancangau tara lctak, jeois huruf, dan
ukuran huruf kurang sesuai ultuk siswa
kehs ry SD, rara letak dan ilustrasi kurang
memberi dala tarih pengguuan uama
pada setiap halanan lx.ang tepat dan
kurang sesuai dengaJl kebutuhan siswa.
Solusi yang tepat ialah pcngembangan
marcri ajar yang mcmpertimbangkan
keindahan wama darl tata letak_ jenis dan
ukuran huruf yang sesuai dengan kcbufulan
siswa kehs ry SD.
4) Metodologi

Metodologi pengajaran banasa
Inggris yang digunalarr olch guru adalah
melode ceramah, monoton, ndak bervariasi.
5) Media
Di dalam buku tcks bahasa Inggris
karangan Kusrin tidak tercantum mcdia
ya[g digunakan untuk pcngaiaran-
6) Eraluasi

latrhan ada pada tlap unrl scbagai
alat $aluasi matcri. Berdasarkan hasil
analisis silabus dan matcri ajar bahasa
Inggris kelas IV SD _varryberjudul lYelconc
k' English katut:€?u:l Kusrin disimpulkan
bah\,,,a memilikr tujutn pembelejaran sesuai
silabus, pada kosa kata masth perlu
ditambah dengan kosa kata lang !.ang
scsuai dcngan lingLlngar. umur.
pcngalarnan sistva schingga meningkatkan
kemampuan dan k€teranpilan berbah8a
lnggns sc(a preslasr siswa. Sampul da$ isi
perlu didesarn dengan $amu ).arig mcnank
Rancangan tata lctali, jcnis humi dan
ukuran huruf sesuai untuk sisq,a kelas IV
SD, tata letak dan ilustrasi memben da\a
tank. penggunaan rrcma pada sctiap
halam$ tepat dxn scsuar dcngrn Lebutuhan
srs\\3 scfta meningkatlan krcalivitas sis\a

Kesimpulanlla adalah batun ajar
bahasi Inggris rang ada masih pcrhr
dikcmbaagkan dan dilengkapi dengan
mcnvempumalan bahagrcn-balagian vang
rnasrh hrrang scpenr aspek Lc@r-Laitan
silabus dan nrateri. kcmenarikan isi atau
rnatcri ajar. aspek (ebutuhan sis\$ sepertr
trnglat kesulttan dnn Lemudahan maten dan
latihan, keterpaduan antara keterampilan,

pfohouncdtloh- afii kal4 wcabulary.
lrihan sulit bagi siswa, katcrpaduao antara
kete/lJmpilfr. prohouncoion, Ef,'lu ada atti
kata, tidal scsusi dengan umur sis$a, scrta
belum memenuhi kritcria bclajar sisva
kelas IV SD.

Pada aspek publikasi. pe4orga-
nisasian maleri iEsih periu dikembang-kan
sesuai dengan karrenstih lingkungan,
umur. kebutuhan, si${a usia kelas MD.
Rancangaq tara letak hurui serta lvama
masih perlu ditingkatkar. Ditinjau dari
aspck desaih dan layout buku secam umunr
rnasih sangat s€dcrhanA wama Fng
digunakar hitam putih untuk buku l,
scda::gkaa buku 2 berwarna, namun
ilustrasi kurang menarik- Desain matcri
tidak sesuai kankeristik siswalelas MD
karena sulit dipahami baik oleh guru
maupun siswa.

l, 2 Persepsi Responde, terhad[p
Materi Ajar bahasa Inggris yang
belurn dikembrngkan

a. Aspek isi msteri
Kcsimpularnya adalah bahan ajir

bahasa Inggns \€ng ada rnasih pcrhr

dikembangkan dan dilengkapi dcnga
me yempumakan balugian lang masih
kurang scperti aspek keterkaitan silabus
dan matcri, kcmenarikan isi atau rnatcri
ajar, aspek kebutuhan siswa sepeni tingkat
kesulita! dan kemudahan rnaten dan
latihan. ketcrpaduan anlara keteranrpilan,

ftuhouncation. afii kzt4 \,ocabulary-
latihan sulit bagi sisrva, katerpaduan antara
keterampilat pronouncalior, p€rlu ada arti
kata, tidak sesuai dengan umur siswa. serta
belum mcmenuhi kriteria b€laJar sis$a
kclas MD.
b. Aspek Publikasi

Kcsimpulanla adalah pada pcng-
oeanisasian matcri masih perlu
dikembangkan scsuai dcngan karateristik.
Iingkungaq umur. kobutuhan. sisrva usia
kelas MD Rancsngan, tata letak huruf.
scrta }ranra masih pcrplu ditingkatkan

c. Aspek D$ein
Hasil analisis menunjuklan bahwa

mareri bahasa InSgris untuk kelas MD
)ang ada ditinjau dari aspek desain dan
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layout bul'u secara umum rnasih sangat
scderhana, wama yang digrrnakan hitam
putih untuk buku I, sedangkan buku 2
berwarna- namun ilustrasr kurang mcnariL
Dcsair materi tidal scsuai karalcristik
siswa kelas tV SD karena sulit dipaiamr
baiL olel guru nraupur siswa.

Kesifipulan dari analisis batEr ajar
ba}asa hggris kelas tV SD yang pemah
digunakan Mempunlai keiebihan dan
kelemahan sebagai berikut:

r. Kdebihan:
(l) terdiri dari 15 topik (2) terdiri dari 2

semester, (3) materi ditulis secara tcrpadu.
b. Keleftahrn
(l) materi yang dikembangkan bcrsifat
ununf (2) mareri ,atrg disajikan masih
terlalu sulit unhrk kelas lV SD, (3) maren
tidak meninglalkan minal dan motivasi
belajar siswa, (4) nateri tidak mcndukung
meningkatkan minat belaja. sisw4 (5)
rnateri tidak dirancang secara beftan&si. (6)
matcri tidak sesuar dcngan karaktcristik
sisua kelas fV SD. (7) materi disajikan
dengan uama hilam putrh. (R) rnatrn
(lalimrL kata) trdal disertar dcngan anr
(Meanind. dan (9) kompctcnsi yang
dikembangkan tidak sesuai dcngan tujuan
p€mbelajaran :r'ang alan dlcapar
Kesimpulan ini menjadi balun
p€nrmbcngan unluk modcl brfur /matcri
ajar yang akan dikcmbangkan dalam
penelitian iri.

1. 3 Anelisis Kebutrhrn
Analisis kebunrhan siswa terhadap

maleri bahasa Inggns kelas IV SD )ang
lelaJr drl*ulan. mentpakan satu mata rantar
lcglatan pcrsiapan pcngembcngan m3tcfl
ajar ba.hasa tnggris untuk kclas lV SD
untul memperoleh gambaran kcbutr an
gunr dan sisrva terhadap malcri bahasr
Inggris .

Pada tahap awal dila.kukan analisis
kebutuhan, analisis kebutuhan dilakukan
dcngan membcrikan argkct kcpad.:r
rcspondefl yaitu jumlah gunr ada 6 omng,

'aitu 
guru yang mcngajar balnsa Inggris

pada sckolah dasar, yang diambil 2 orang
dari tiap sekolah. Siswa mengisi angkct
penilia materi ajar 

'"ng 
ada, Jumlah siswa

kelas MDN Mappala 22 sisNa. SDN

Tidung scbanyak .13 siswa. SDN Perumnas
sebanyak 36 siswa. PenSambilan sampcl
nusing-masing sekolah dipilih sebaryal 20
sisw4 pemilihan rEponden dilakukan
sccarit acak.

Rekapitulasi identifikasi kebutulEn
maleri ajar dltamprlkan dalam bcntul
poBentase, lpersepsi respooden terlEdap
kcbutuhan materi ajar bahasa [ugris kelas
ry sD.

Pers€psi responden ledEdap
keempal keterampilan berbaiasa, tara
balas4 kosa kat4 mcrodologi p€ngajara4
dcsain, mcdia dan evaluasi diidentinrifikasi
berdasa*an jaraban r€sponden dalam
angkct, wa$aDcar4 r€sponden menlatakan
keinginannla lcnt ng .malcn a.iar ya[g
dibutuhlon.

Dari hasil rekapitulasi kcbutuhan
guru dan sis*a te |adap maleri aja. yang
dibutuhlan nula dapat disimpulkan
scbagai beriL'ut Aspek sublcl rsi materi
secara umum, guru membutuhkan RPP
(Rcnclna Pelaksanaan Pembclajaran) perhr
ada petunjuk umuk guru dan sis\aa.

Kesimpulan ini menghasilkan satu
konscp baru rang mcnladr acu.rn untuL
mcnl'usun matcri bahasa Inggris klas tV SD
Iang diharapkan sesuai dcngan kebutuhan
siswa, diperoleh 73 poin unsur y-ang
pcnting sebagat pnfisip untu[
pcngembangan nateri ajar

a. Prinsip-prinsip Pengembangan
Model Materi Ajar Bahasa lngrris
Kelrs MD

Pcnelitian ihi mcnghasilkan satu
konscp baru vang dapat mcnjadi acuan
sebagai prjnsip-prihsip peDgcmbangan
model matori aiar untuk kclas tV SD. Hal
ini diperoleh bcrdasarkan hasil ka_iian
tcoritik, dan identifikxsi kcbutuhan. dcn
analisis pcnilaian matcri ajar. serta hasil
wawancaE\ masukkan dari tim ahli d.1n
masukan. saran rcsponden. Matcri ajar
yang diproduksi adalah matori ajar bahasa
Inggris untuk kclas lV SD, Matcri ajar
balzsa lnggris ini diberi judut:
(bmnuni&live and lntegraled English ftt
Grade 4th.

Prinsip-prinsip pcngembangan
matcri ajar bahasa lnggns untuk kelas IV
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SD tcrdiri dari 73 diraqkum ke dalam 7

aspek. Kctujuh aspck berperanan penting
untut pcngcmbangan model malcri ajar
bahasa lnggris untuk k€las lV SD:iait!:t)
lujua.n 2t aspek subjek isi rmtcri. l) aspeL

melodologr.4) fupcl pubhkasL 5, asp.L
desairf 6) Aspek Media. (kompon€n

lainya), dan 7) Evaluasi.
Priosip-prinsip petrgombang,an

maten ajar hasil peoelitian ini pcnulE
medanukan CIM (Communicative
lntegtuted English Marenal).

Dari aspok-aspek tersebut dirankum
dan dirancang menjadi satu bagan, bagan
ini merupa.kan safu ra[gkaian yang
menguraikan smtak pengcmbangan matcri
ajar bahasa Iiggris kclas MD
Pelaksaraan peogembangan rnateri aiar
bahasa Inggris untuk kelas lv SD Konsep
pengembangan CIM merupakan kumpulan
pcm),ataan dari guru dan siswa yang
mengharapkan dapar diwujudkan dalam
bentuk rnate.i ajar bahasa Inggris yang
dibutuhkannl a.

Untuk memcnuhi kcinginaa guru dan
sis*a kclas MD di kota Makassar, rnaka
pengenrbangan materi ini ber-dasarkan
konscp pcngcmbingrn CIM

b. Rancangan Materi Ajar Bshasa
lnggris

Langkah-langkah !,ang dirempuh
dalam pcnlusunan m:rtcn a1ar mcngtkuti
konsep pcngembangan CIM mehputi a)
merancaig silabus, b) membuat pemctaan
materi ajar, c) membuat rcncana p€rsiapan
mengajar (RPP\. dan d) mcnrlsun model
Ada 7 aspek )ang berkaitan dengan
pen,lusunai modcl. !"itu (l) aspek tr-r.,uarl
(2) aspck subjck isi m:rtcri, (3) xspek
mctodologi. (4) aspek publ'kasi. (jt aspck
dcsain. (6) aspek media. daa (7) aspek
evaluasi.

Bcrdasarkm prinstp pcngem.
bangan maten ajar CIM jni maka
dimncanglah matcri ajar balrasa Inggns
untuk kelas MD sesuai kcbutuhan guru
dan sisrva, dengan tersedianF matcri ajar
bahasa InggrG ]a!lg baru id sangar
diharapkan dapat mempcrmudah guru
dalam menlBmpaikan materi pelajaran
babasa Inggris dan meningkatkan
keprofcsionalismenya. Materi ajar balasa

Inggris -vang baru dibarapkan dapat

meningkatkan minat, motivasi, kreativitas
dan prcstasi siswa.

c. Sintaks Konscp Pengembangan
Shtaks model CIM ini dikonttulsi

dengan kteria-kriteria CIM yang telah
dihasilkan di ata!, ,aitu sc-bagai berikut:
'1) Melakukan kajian teoritilq literatut.
2)Mclakukan observasl dokumeEtasr

(prestasi sis*"" nureri ajar yang

digunakan), silabus, RPP. Proses
pembelajaran di kelas, Iingkungan
bclaja. sisw4 kebut han guru dan siswa
terhadap inateri ajar bahasa Irygris
Mcrancang istrumcn penelitian rBitu,
inslrumcn penilaian llurlen aJ:[,
instnrmen kebutulran guru dan siswa,
pedoman ua$ancara instrumcn uji
pakar

3) Mclat'ukan validasi pakar apakah
instrumcnt tersebut layak dipergunakan
sebagai istrumcn untuk menjaring data

4) Instrument diujicobakan pada 6 orang
acsponden 8!ru dan 33 orang rcsponden
siswa

5) Jarvabaa dari responden diisi dalam
angket pcnilian materi ajar lang
digunakan, angkel kebutuian guru dan
siswa. dan hasil rva*ancara guru dan
sisNa- seladutn_va data dianalisis untuk
mendapatkan jawaban bagaimaila
pcrsepsi guru dar srswa terhadap maten
ajar l,ang lama. dan apa kebutuhan guru
dan sisr\? terhadap materi pelajaran
bahasa lflggris.

6) Dari hasil analisis data maka
dihasilkanlah I konsep yang dlpat
dijadikan satu prinsip untuk menjadr
acuan pengcrnbangon matori ajar bahasa
ln&gris kclas

7)Sclanjutnla konscp pengembangan
materi ajar didiskusikan dengan tim
pakar dan para guru lang mcngajar
bahasa Inggris di kclas liasil dan saran
dan hasil penelitian menjadi b?han
pcrbaikan untuk rancangan materi ajar
yang akan dikembalgkan

8) Ra-06ngan ]arg pe(ama dilakubr
adalah silabus

9) Silabus dirancang sesuai dcngan
kurikulum.
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10) Penyrsuan mat€ri berdasa*an
silabus yang mcmperhatikan
kebutuhan dan otonond sis[a.

11) Silabus yang lcbih mengutamakan
firngsional dan kebermaknaan.

12) Pemetaan mata p€lajardr bahasa
Iaggris hal ini untuk memperoleh
klasifikasi materi yang satrgat

dibuuhkar oloh siswa Has lV SD.
13) Merancang rcnca&r pelaksaaaan

pembelajaran EPP) scsuai deogan

silabus dan pilihan materi lang ada
pada p€ta materi ajar bahasa Inggris
kelas lV SD.

14) Mcndesaia mareri ajar berdasarkan 7
aspek yaitu (l) tujuan, (2) subjek isi,
(3) netodologi dan pembelajarart (4)
media, (5) evaluasi (6) publikasi, dan
(7) de.sain

15) Aspek tuiua[ dcngan mempcrhalikan
(a) kesesuaian tujuar umum dalam
silabus deagan tujuan khusus tiap
nateri {b) hubungar materi dengar
tujuan yang ada dalain silabus.

16) Aspek subjek isi materi mclipulii
(a) dcskripsi matcri ajar sesuai tujuan

pcmbelajaran,
(b) materi dira{cang scsuai kurikuium
(c) m3tefl dlrancang scsuar karal-

tcristik sis\Ya kelas MD.
(d) rnatori sxuai kebutuhan sisr a.
(e) materi scsuai kompeteflsi siswa
(0 tampilan rnatcri menarik
(g)rnateri meningkatkan krcativitas

siswa.
(h) perancangar keteraflpilan berbi-

cala perlu mempertatikan kootcks
kemampuan sissa.

(i) keterampilan membaca p€rlLr

di riasihrl dcngan dialoS pendek
sesuai dengan konteks kenramruan
stslla

(j) ryatsri dirancang sccan tcrpadu
dalam 4 skill (mcnlimak, bcrbicara,
membaca, dan menulis).

(k) maleri disusun dan raag scd.rhnna
ke yang sulit.

(l) topik-topik disusun dari 1,aag
familiar detgan sis\ a ke yarig
kumng familiar.

(m) wcabulary dise.tai dengan arti-
(n) vocab lary disertai dengan

tpelling\ejaat)

(o) lopik- topik halus m€Darik.
(p) ketcrampilan menyimak da,

berbicara perlu didukung dengan
media media audio darl audio visual
(kaset dan VCD).

(q) Kcterampilan denulis perlu
menggu.akan media gambar

(r) rrareii benzrirsi-
(s) materi dirancang logis dart otentik.
(t) matcri numpu meningkatkan minat

dan percaya diri siswa
(u) bahasa digulalGn bahasa komu-

nikatif
(v) penytsunan nrated perlu mcmper-

hatika[ cara bclajar siswa yarg
berbeda- beda.

(w) nareri bacaar disajikan dalarn
botuk dialog pendck sederhaoa,

(x) kosa kara ,ang digunakan adalah
yang sering didcngar oleh sis$a.

(y) tata baiasa,ang sederhana
(z) rnaleri mampu mcningkatkan

minat belajar
17) Aspek Metodologi dan PembeJajaran

(a) pokok bahasan pada masing-rnasing
keterampilan bolch sama boleh
bcrdeda.

(b) matcri harus saling berkaitan antara
satu sama lain

(c) rnatcn mcnckan pada frrngsional.
kebennaknaan

(d) materi keterampila[ b€rbicara perlu
diperbanyak dalam bentuk dialog
sesuai koateks siswa.

(c) dialog dirancang secam berpa-sr"a "
dal bervariasi

(0 perrncangan topik-topik dlscnar
dengaa model dan leknik
mengajar menvcnarigkan.

(8) pcmililun mctodc dan strategi
scsuai kebutulEn siswa

(h) mcrodc dan srrategi role plar
(bermain pcran)

(i) metodc dan strategi permainarr/
gamc, fun game (mcnrambung
kosa kala, dengan mcnggunakan
kartu kata)

(a) menulis dan menycbut nama beoda
sesuai dengan mcdia gambar yang
dib€ikan pada sisua.

(L) akivitas keaerampilan mcnyimak
bcrvariasi,
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(l) kosa kata perlu scrtai petunjuk
irtonasi

(m) rnarcri kaerampilar bcrbic-ara
perlu ada petunjuk pronollncation,
dan spelling

19) Aspek Publikasi
(a) mempertimbangkan

kesinambungan antar rnateri
(b) rarcansaD tala lctak , jenrs huruf

sesuai dcngan karal€ristik si$na.
(c) tata letak ilustrasi mempunlai

dala tarik.
(d) penggunaan *,arna pada setiap

lembar harus sesuai dan tepat.
(e) ta.rnpilan materi ajar menarik.
(0 mcmpunyai ilu$rasi wama yang

menarik.
20) Aspek Dcsain

(a) mat6i dirancang disertai dengan
gambar.

(b) gambar berwama-
(c) mempunlai kcindahan artistik.
(d) mempunyai keindalan wama
(e) mcmpunlai keindahan tampilan.

2l) Aspek Evaluasi
(a) kcterkaitan soal latihan dcngan

tujuan
(b) latrfidn bcnrflasr scsflii

kompcntcnsi sis\!a
(c) latihan dan soal-soal dirancang

terpadu
(d) sctiap pokok balEson ada laxhan
(e) mcmpetimbangkan tingkat

kesukaran soal latihan
(l) redatsi soal trdak

mcmbingungkan
(g) soal mudah dipahami sis\ia
(h) penulisan disertri dengan contoh

soal
22) Komponcn lainala

(a) mcdii gambar,
(b) kasct
(c) Vidco
(d) pctunJul guru dan petunjul srsrra

2. Uji terbrtas Dr'f I
Berdasarkan hasil evaluasi maleri

ajat maka dilakukan diskusi dcngan
tim palar dan dilal-ukan revisr sebagai
berikutl
l) Penambahan latihan
2) Penambahan vocabulary
3) Pciambahar ganre

4) Penambahan voc{bulary
5) Pcnambahan dialog
6) PenambatEn rnatcri
7) Dilalukan penambahan latihan
t) Dilakukanpenambahan vocabulary

dan daltar kosa kata lcngkap dcngan
artinla. S€ielah diperbaiki, dlakukan
uji c-oba j,ang kedua kalinya, k€ yang

lebih luas lagi.

3. Model Drrf2 Uji Lebih Lur!
Uji lebih luas untrrk CIM dilall*an

pada 6 orang guru dan 33 sisrva uDtuk
melihat kekuranga, atau kelemalEn
materi )ang dikembarykan. lhsil data
yang diperoleh diaralisis, komudian
didiskusikan dcngan patar. Hasil
masukan responden dar tim pakar
mcnjadr acuan untuk rerisr materi ajar
Pada uji lebih luas diperoleh nusrkan
ba}wa huruf perlu diperbesar, dan masih
ada kesalalran fulisan sepcrh wh! is it I
bcrada pad.l halarnan I 13. terjadi
kcsalahan tulisan vhal it is? Malia
dilatTkanlah refisi rnzlen. sc'telalr
dilal:ukan rcvisi divalidasikan dcngan
pekar n6mun tidak ada kcsalahan maka
dihlukan uji coba Lctigi untul
mcmpcrolch hasil teEkhit

4, Modcl Finsl Uji Coba Kelayaken
Selanjutnla dilakukan uji coba

ioraElir yaitu diujicobakar pada 60
sisna dari 3 SD, dipilih secara acak 20
orang siswa dari tiap SD, untul melihat
apakah rnasih t€rdapat kekurangan
dalam rnaleri tcrsebut, hasil dafa ]ang
dipcrolch lidak ada m:lsukan- rna-tcn

tidal pcrlu direvisi rDmun masih perlu
drralidasiLao dcngan tim prlar. untut
melihat kelayakan materi schingga
mcmperolch hasrl rcng hasil final. tidak
ada pcnrbahan

5. Persepsi (;u.u dan Siswa terhadap
Materi yrng Baru Dikembanglrn

5.1 Persepsi Guru terhrdrp Materi
yeng Brru Dikembengkar

Angkel diberikan pada 6 orang
guru untuk mengisi angket ini Guru
dan siswa mengisi dan menjawab
angket materi ajar lang baru. Adapun
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hasil analisis data dad janaba[ guru

diuraikan hasil angket yang diperolch
maka disimpulkan bahua materi ajar
ba.hasa Inggris di kelas MD sebagai

bcrikut:
1) Dapat membaotu mernbclajarkaa

s€cafa ofektif, resporden menlatal€,
membantu E3,33%.

2) Kcempat keterampilan bahan ajar
balasa hggds drancang sccara

terpadr. R€sPoodcn meryatakan
setuju t3,33%.

3) Penggunaan warna pada setap
halaman sudah tepal dall sesuai.

Responden 
'ang 

menyatakan setuju
E3,33%.

4) Materi ajar balasa Inggris di kelas IV
SD dapal membantu membe-lajarkan
secam efekif, resPo[dcn ]ang
menyalrkafl embatu membantu
E3.33%.

5) Rancangan tata letal, jenis huruf,
dan ukuran huruf sesuar unfuk sisrva
kelas IV SD.

6) BalEn ajar tahasa lnggris kelas IV
SD untuk sispa dan guru cukup
mudah, respondeo menyatakan
mudah 83,33%.

5.2 Persepsi Siswa terhadrp Materi
yang Baru Dikemb.ngkrn

Sisrra mengisi dan mcnjawab
angket penilaiar materi ajar,"ng baru
scsuar pengctahuannva- adapun hasil
analisis d.ata yang diperoleh dari
jawaban sis*a diuraikar sebagai
berikut. hasil tabulasi data dari sis*a
yang menilai bal\ra buku qar bahasa
lnggfls kchs ry SD .

Responden menilai bahan ajar
bahasa tnggns sangat $xuai
kcb tuhan dan sis$a E4,E-5Y( bahan
ajar mcmpun_vai hubungan dengan
kebutuhan sisla 21.21% rcsponden,
bahan ajar bahasa lnggris tidak ada
hubungan-nya denqan kcbutuhan siswa
0%.

Soal latihan ketcrarnpilan
menyimak daa membaca sesrai
dengal isi bacaan dan struktur kalimal.
rcsponden yang scu{u 72.?370, yang
tidat 25,2502 respondcn. yang

menyalkan sebagian l2,l2Vo
responden.

Soal latiharl keterarnpilan
bcrbicara dan menulis sesuai dengan

isi bacaan dan strukur kalimat.
respondcB yang setuju 87,88"/q
menyatakao tidak 3,03% rcspondeq
yang henyalalan scbagian 9,09%
responden.

Bahan ajar bahasa Inggris cukup
bervanasi sehiogga dapat

meningkdkan moti\asi belajar siswa.

rcsponden Yalrg setuju t4,E5Yq
mcnyatatan tidak 15, 15% resPondcn,

1'ang menlatakal sebagian 6,05%
Berdasa*an hasil Perpepsi

responden 6is\ra disimpull@n:
l) Mated ajar yang dikembangkan

sesuai dengan kebutuha, 8uru dan

sis\ia.
2) Penggunaa, rryarna scsuai

larakeristik sisvra kelas IV SD.

3) Penggunaal 1!ama pada tiap lembar
mcmpunyai keindaha.n artistik.

4) Pengorganisasian materi sqsuai

dengan fungsi.
5) Rancangan materi meningkatlan

minat. motiva.si bclajar sis$'a
6) Matcri meningka*ri prstasi sis$a.
7) Matcri cningkatkan lreatifitas

ll) Materi mempcnimbangkaa kemu-
dahan siswa.

9) Materi membantu Suru mengajar
dcngan mentenangkao

l0) Matcri meningkatkan mirat ::. .t

untuk senang bclajar bahasa Inggris.

6. Kelebihan Mrteri Ajar yaog
dikembengken

Berdasarl@n hasil analisis kcbutuhan
tcrhadap maleri a1ar bahcsa Inggris untul
kelas tV !?ng dikem-baflgkan dan penilaian
matcri aju 1'ang dilnku$ oleh guru dan
sis\\a sebagai berikut
l) Dapat membanfli membelajarkan sec.lra

efekii dapat dilihat dan hasil junrlah
responden 1'ang mcn-vatakan bahlva
membanlu

2) Keempat ketcrarnpilan BatEn ajar balLlsa
Inggris (meyinrak, mcmbaca, b€rbicara
dan meoulis) dirancang secara terpadu.
Respondcn mc-nlatakan setirju
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3) Pengguuan walna pada setiap halaoan
sudah tepat dan sesuai Responden lang
mcnyabtan setuju

4) Materi ajar bahasa Inggris di kelas t\/
SD dapat membantu mcmbelajarkan

seclrm efcL1if, rcspondcn yang
mm)aEkan bahwa membalu membantu

5) Rancalgan tata letak, jenis huruf, drn
ukuran huruf s€suai untuk siswa kelas
IV SD.

6) Bahan ajar bolEsa lnggris kelas IV SD
untuk siswa dan guru cukup mudall
responden yang menlatakan mudah

7) Materi ajar )ang dikembangkan scsuar

dengan kebutuban guru dan siswa
E) Penggunaan wama sesuai karaleristik

siswa kelas IV SD
9) Pcnggunaan wama pada tiap lembar

mempunlai keindahan artistik
I0) Pengorganisasian materi seslar dengao

fungsi
ll) Rancaryatr matcri meningliatlar

minat. motivasi belajar siswa
12) Materi meningkatkan prstasi sis*a
13) Materi meningkatkan krcatilitas sis\\'a
14) Materi mempcrtimbangkan ke-

mudahan siswa

7. Kekurangan M.teri sj ar
a. Bclum tcrsedian\" CD untuk materi

ajar bahasa lnggns kclas lV SD
b Belum dicetalinla malcn ajar untuk

discbarkan padn srs$a. karena
terkendala dana

B. Kelayskan Model
l. Uii K(lay.kon Mrteri Ajrr Bahasa

Inggris Kelss MD
UJi kclayakan matefl ajar oleh

pakar dilakukan lriangulasi dengan
mclibatkafl empat pakar yang releran
dan scsuai dengan kebutuhan dalam
brdangnnla. dua orang pakar bahasr
Inggris dan dua orang paliar balEsa
lndonesia rang mcnguasai aspek
penulisan materi ajar

Ada empat pakar/tim ahli dalam
penelitian ini yang diminta untuk
memberikan masukkan, tanggapan, dar
pnilaial validasi instrumen. tcrhadap
rancangan model teoritik, draf a.ral dan
instrumefi Secara unum Tim aili
scpendapat atau setuju dcngan prinsip

prinsip pcrgembangan modcl ]"ng
menjadi landasan untuk pengembangan

matcri ajar ba}asa Inggris untuk kclas

Iv SD. Tim pakar menyimpulkan bahlta
se€ra umum mated ajar bahasa Inggris

kclas MD layak, relcvan, dan scsuai

dongar keiutuian siswa kelas lV SD.

Kelaya(an fideti ajar bahasa

lnggris kelas IV- B€rdasa*an penilaian

tim pakar 100 % sepa.kaf bahwa materi
aiar sudah lalak dalam bcrbagai aspek

scbagai berikut: (l) dalam hal identitas

nErcri ajar, (2) deskipsi rBteri ajai, (3)

tujuan, (4) tem4 topik-tQik, (5)

rancangan kegiata4 6) pembelajaran, (7)
media, (8) laliban lalihan, (9) sumber
bacaan yang digunakan, (10) prototr?c
tujuan, dengafl ,6ng mcliputi unsur-
unsur kesesuaian fujuan umum dalam
silabus p€mbelajaran dengan tujuan
khusus, Prilaku/keterampila.n lang
dihardpkan dalam tujuan pcmbe-lalaran

Ta.rnpilan tujuan pembelajann, (l l)
perintalL tata lctak perintah, tampilan
perintah, (12) hDbungan isi matori
dengan tujuan, isi matcri bahasa
Inggris, tsi materi pelajamn untuk
dipahami oleh sis\a?, lsi mng
mcnunjukkan kelogisai unrtnn. (13)

tampilan isi rnateri pelajaran. soal
latihan soal latihar dengan tujuan.
tampilan sajian soal latihan,(l4) bahn
bacar.r/dialog. hubungan bahan bacaaa
dengan topik. 15) penilaian bafian
bacasn dengan topik.

2. Pendspet Ahli
Ada empal orang aI i dalam

pcnclitian rni ,ang dlnnnta untul.
m€mbcrikan mesukan. tanggapan dan
pcnilaian tcrhadap raDcangcn bahrn ajar
bahasa Inggris dan draf .$al validasi
instrumen Secara umum merela sed:rpal
atau sctuju dengan mncangan dan
instrument ]ang diaplikasikan dalam
pengcmbangan model bahan ajar bahasa
lnggris Ada catatan penting bahNa
pcnclihan ml lebih meneLan pada
pengembangan model peda balun alar
bahaJa Inggris, yang bcrmanfaat
meningkatkan minat, motivasi, dan
prcstasi belajar balusa Inggris.
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C. Uji Efektifitas Materi Ajrr B.h{ss
Inggris

UJi cferrvrta-s drlcl,ltar pada .]

sekolah dasar )aitu pada SD Perumnas, SD
Tidung den SDN Mappala- unruL

me[getahui korumpuaa siswa me-n-vcrap

dan memahami maleri ,ang telai
dipelajarinya dan untuk mengertahur
efekifitas narcri ajar banasa lngg s

terpadu untuk kelas fV SD hasil
p€ngembangar! maka diadakan uji coba
rnateri bahasa Inggris pada siswa kelas IV
SD Tidung, SD Mappala, dan SDN
Perumnas.

Kemampuan sisna memalamr malen
bahasa lnggris yang diterima oleh siswa
dalam pretes adan postesl tfigambar di
dalam penilaian 1,ang diperoleh sis*a SDN
Tidung, SDN Mappala dar SDN Perumnas-

Skor prctcst y"ng diperoleh rEta- mta
adalah (Mean - 42.5) sedrnglan nrlar rati-
rata untuk postest adalafi (Mcan = E7,00)
lebih besar dibanding dengan prctcst dan
sccaia statistik beda significanl I (l,r) = -

22,435, p<05 nilai iala rata posttesr SD
Mappala (Mean= 8-5) lebih bcsar dan pada
Dilai rata-rata pretest (M 40) dan sccara
srarisr* berbcd.a srgni6kan. t (ls) -

21,276, P<.05 . nilai iata-rala Postest SDN
Tidung (M 85.24) lcbih bcsar dari pada
nilxi prctcst (M 47,14) dan sccara statistik
berbrda srgnificanr. t(20).- 23.2tte. p. l)5
Data ini menyimpulkan bahwa model ]"ng
dihipotesiskan terbuki efekif secara lebih
luas atau mendalam pada pengujian empiris
lebih luas.

Dalam ujicoba ini drperoleh kesrmpul
ar sebagi bcril:ut:

1. Pcncrapan desain modcl ini dapat
meningkatkan hasil bela;ar sis*,a

2. Pcnerapan desain modcl mcmbcrikan
kemudahan guru dalam melakanaka-n
pcmbclsjaran.Nembcrikan penilaian
pembelaiaran.

3. Maten fleksibcl dan model m:ltcn
ferrnasuk kategori baik.
Setelai dilakukan prctest dan posttest

rnaka diperoleh satu p€rbandingan tingkat
keberhasilan siswa, nilai pretest lebih
rendah brla drbandingkan dengan nila,
posttest, karena pada saat diberika! pretest
siswa memiliki scdikit pcngetahuar, setelah
dilakulan pembela.iaran bahasa Inggris.

rnaka pematlarnar| siswa meDingkat.
Berdasarkan hasil peigamalan dan
wa$ancaE terbuka dengan Suru dan sis$a
diporoleh masukan bahrva setelah
mempelajari rnat€ri hasil pcngcmbangan

dipcroleh kelebihan Materi ajar !'ang
dikembangkan sebagai bedkut: (l) siswa
mudal memusatkan perhaJian pada materi
yarg diaja*a4 (2) podraha[tan terhadap
materi pelajarall batrasa Inggris lebih
meningkat; (3) kompetcnsi dasar dapat
dikcmbangkan lebih baik dengan mengkatt-
kan materi dalam 4 keterampilan berballasa
dengan pengalaman pribadi sis&a; (4) siswa
mampu lebih merasakan manGat dan
makna belajar, karena rnateri jelas dan
bervariasi, (6) siswa sena4g belajar bahasa
Inggris, (7) guru senang mengajark n
bahasa lnggris. (8) guru menghcmat waklu
karena mateii disajikrn secara tcrpadu, (9)
matcri familiar dengan sis*a sc+inga minat
bclajar mcniogkat dan materi mudxh
dipaharni siswa, dar (I0) kreativitas dan
prcstasi sisu,a meningkat.

Pc.bandingan anlala nilar fang
dicapai olch siswa pada tes a*al dan pada
tes akhir. terdapat pcrbcdaan yang s&gat
menoniol tingkat kcberhasilan sis$a pada

tes akhir atau posta's, terdapat perbedaan

]ang signifikan tertEdap pretest. tcsl alhir
atau materi ajar _vang dikembangkan lebih
efckifdan pada materi yang lanu.

D. Pembah.ssn
PelalGanaan penclitian tni

mcmpunlai kelebihrn dan kendala .'-l
proses pe$gcmbangan serta aplikasi matcn
ajar, adapun kemu&hamya adalah
didul:ung oleh berbagai pihak baik olch
irstitusi tim pakar maupun oleh
respooden, sehingga drpat menghasilkan
nuteri ajar s$uai dengan kebutuhan siswa.

Kekuraogan dalam penelitian adalah
terbatasnla samna dan pri$amna- media
aldio lisual maupun media audio. buku,
silabus. gunr

Kekueten matcri bahasa Inggns yang
dikembangkan ini dapat meningkatkan
mrnat dan motrvasr siswa belajar balusr,
lnggns lorcna matcn drrancang scsuai
dengan kebutuhan, umur, dan kaokteristik
siswa kebs ry SD.
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Dari aspek desain materi

menggunakan aftistik wama yang tepal, lata
letal gambar dan kcmcnarika[ Narnir
drscsua,kan dcngan kcbutuhan sis$4.
meningkatkan minat. molivasi belajar
siswa.

Ditinjau aspek publikasi, pemilitan
materi cukup otenrik, pengorganisasian

natcri mempertimbangkan kemudahaa dan
kesukara4 lala lerak hurui besamla huruf
sesuai kebutuhan sisqa.

Kclebihan modcl materi ajar baiasa
lnggris terpadu dengan pendckatan
komunikatif ialah mengula$akan olonomr
Siswa daiam proses pcmbelajaran, Belajar
berpusat pada sisw4 sisEa mcmperoieh
banyak kcsempalan akif untul
menrmpailan ide maupun pengalarnan
mereka alalam belajar bahasa Inggris,
mempermudah guru untuk menFmpaikan
matcri, mempersingkat na.L:ur guru karora
matcri terpadu dalam 4 kete.ampilan, guru
berfungsi sebagai motivator dan
pembimbing.

Kelebihan matcn a;ar hasil pc-
ngcmbangan ralah adanya dua lcnrs tugas
\arru rugas indilidu dxn tugas Lclompol.
tugas individu adalal me-mudaikan sis$a
berkonscntrasi dalam mcmahauri toks yang
dibcrikan. Tugas individu membantu sislra
mengulur kemampuannva sendrn Scdang-
kln tngas kelompok membiasakan siswa
ber-sosialisasi dcngan sis$a lain, belajar
bekcrje sama. belaJar berlomuoilasi
dengan baik. membagi ide dcngan sis*a
lain, berani mengemukakan pendapat dan
berargumentasi

Kelebihan lain meten ajar tulusa
Inggris hasil pengembangan ini ixlah
drlenglapi dengen srlabus. Peta lompere si
mala pelaJarar baha$ Inggns untuk kelas
MD. RPP (Rencana Pclaksanarn
Pembetajaran) &rr pehrnjuk pelaksanaan
matsri ajar dan kunci .ya\\aban. Panduan
untuk guru membantu guru mcngingat
sctiap kegiatan ],ang diberikan kepada
sis\ra. schingge pcncapaian brjuan
pcmelajamn terlaksana.

Keterbrles.n penclitian ini adalah
mcmcrlukan waktu yang lama, sehingga
penelitian ini menghasilkan nutcri 6 unit,
Img scharusnva masih perlu dikembang-
kan lagi matori-ftateri yang sangat

dibutut*an oleh sis$?. lsi materi bahasa

Inggris ini masih sangat terbatas, belum
terscdlan!'a Laset- CD bchf,sa Inggns
scperu harapan pam guru dan sis\a. Hil ini
terkendala dengan dana dan waku, selaiu
ifu mutu pencetakan nateri ajar bahasa

Inggris ini belum dapal dimaksinalkan,
mudah-mudahai, keterbatasan iDi terarasi,

dan buku dapat diimplilasikan di sekolah-
sekola!.

3. KESIMPI'LAN IMPILKASI DAN
SARA}I
l. K€simpulatt

(Perscpsi Guru dan sist{r terh.dap
Materi Aj{r y.rg Ad{)

a. Berdasirkan hasil penilaian maren

ajar )ang la$a menurut persepsi guru
dan siswa kelas ry SD ditinjau dari
aspek subjek dar isl bahwa murlen aJar

bahasa In$ris )ang dipergu-naka4
rnasih perlu dikenlbangkar dan
dilengkapi bahagian yang masih
Lrrang, seperti asp€k keterkaitan
fiatori dcngan 6ilabus, kemenarikafl
matcri ajar, tingkat lesulitar daa
kemudahn matcri, kekurang scsuaian
dengan kebutuhar sislla. pada kosa
kata perlu ada arti kata t{al }'ang dapat
dilakukan olch peuiliti adalah
mefigembangkan raleri ajar yang
sesuai dengan kcbutuhan dan
kaEkteristik siswa kelas lV SD.

b. Idenfifikasi kcbutuhan nuten ajar
bahasa Inggris lang dibutuhkan oleh
guru dan srswa lclas IV SD tcrdiri dari
b asp€k yartu (l) asp€k subjek dan rsr.
(2) aspck publ'kasi. (3) aspck desain.
(4) aspck metodologi; (5) komponcn
lainnta XcLma aspek terscbul drflncr
sebagai beriL_ut; nraten yang bersilat
spcsifik. matcri lang drranca-ng scstnr
dengrn silabus. materi mempun\ai
tafipilan menarik, materi dirancang
bervariasi, atcri disajikan bergambar
dan sesuai dengan kebutuhan sisua-
materi dir.ncang secara terpadu dtlam
4 Letcmmprlan berbahlsi. malen
sesuai detrgan kompetensi sis\Na,
materi dapat meningka&ao lreativitas.
topik{opik harus farniliar dengan
sisw4 vocabrlory discrtai dengan
spellinglrll.eil,gej^, materi logis dan
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otetilq matci mempunlai keindahan
tampilan. mempunyai keindaian
artistik darl keindaha.n warna. tata letak
ilustrasi mempunyai dala tarik.

c. Pen),usunan silabus pada pcnelitian ini
berbasis komunikatif, silabus di-
kemba.oSl<an berdasarkan lEsil araltsis
kebutuhan silabus yang mendukung
kebutlban sis\*a. Tipe silabus ,ang
drtembangl,an a&Iah silabus
komunikarif menurut Dubin dan
Olshrain yang mempunlai 3 tljlar
)aitu pertarna mempcrluas wilayah isi
balrasa kcdua memper-luas wila)"h
proses bahasa. dan kaiga memperluas
wilaya[ hasil ba]asa ]aB
&cnekankan keteram-pila[
memperhatikan kcbutuhan sis*a,
otonomi sis*a Kompercnsi yang

dikembangkan adalah keter.m-pilan
menyimak, kaerampilan berbicara,
ketcrampilan mcmbaca dan mcnulis,
yang dirancang secnra tcrpadu saling
rnendukung antara satu dengan )'ang
lainnya, voca6r.rlarl dn granmar
yang dikembalgkan secara tcrpadu
sehingga memudah-kan dan
meniogkatkan motivasi bclajar sis$a

d. Modcl matcri ajar bahasa Irggris yang

sesuai dengan kebutuhan sis$a kelas
Iv D.Materi lnlrg disajikn pada ,ln,,
I lhltoduction, uhit 2 Grceting, uhit i
Alphabet, ubl I Number, unit 5 'l hing
in the Clalsroom, llnn 6 l'art of our
body

e. Perscpsr guru dan sisl-vi tcrhadap materi
ajar yang dikembangkar. (l) materi
d+at membantu membcla-jarkan sccara
cfcLtrf. (2) kcenlpol Ietcramprlcn maten
a_yar bahasa Inggris dimncang secam
terpadu. (3)pcnggunaan \r'ama pada

sclmp halamirn sudah tcprt dan scsuar.
({} rancaflgan tata lq-rk. jcnis huruf.
dan uluran lurufsesuar untul srs\a. (5,,

bahan ajar bahasa Inggris kclas MD
unlul srsrva dan guru cul{1rp mudah. (6)
rlncangan malcri sesturi dcngan silabus:
(7) miten ajar yang dikcmbangkan
sesuai deogan kebu+uhar guru dan
srswa: (fl) penggu-naan raarn:l sesuai
karaLleristik srsua kclas lV SD: (9)
pcnggunaan wama pa& tiap lemba-r
mempunlai I{ein-dahan artistil. (10)

p€ngorganisasia, materi sesuai dcngan
fungsi: (ll) nmcangan matcri
mcninSkatkar miDat, motivasi belajar
sis*at (l2I nElcri meningkatkan
prestasi siswq (13) rnatci
meningkaden krcatifitas sisivai (14)

materi mempertim-balglGn komudalan
siswa; (15) rnaleri membarltu Buru
mengajar derSan menyeDaryta4 (16)
rnateri merlingkalkan minat sisvra untuk
senanS belajar bahasa Inggis.

f.Uji kelalakan materi ajar balEsa Inggis
secara triangulasi oleh tim pakar. Tim
pakar rnenyimpulkan bahrra, ma&ri ajat
layak, dan rcle\an dcngan kebutuhtui
serta karareristik siswa kelas W.

g. Hasil evaluasi model rnateri ajar
balEsa Inggris yang dikcmbangkan.
Hasil uji lapangan op€rasional
dipcroleh data dari skor pretest dan
postest rcrata dan SD Mappala SD
Tidung, SD Perumnas. Nilai rata-rata
pretes lcbih rendah bila dibandiogkan
dengan nilai rata-rata post test Nilai
raL1-rda prctcst siswa SDN Pcrumnas
(m 42.50) sedanSkan nilai rata-rata

untuk postes adalah (rn 84,00) Icbih
bcsar dibandingkan dengan prctcst,

dengan significant (19) = - 22.435.
p<0,5 Nilei rata rata post test SDN
Mappala (m 85) lcbih besar dari pada
nilai rata-rata pretest (m 40) secara
statistik bcrbeda significant (19)= -
21,216,<0,5, nilai rala-rata poslest SDN
Tidung (m E5,24) Iebih bcsar dari nild
Prctest

Pada hasil tes selaltiutn}?, nilai
dalam tabcl dengan derajat kcbebasan (df)
29, mcnunjukkan bahEa nilai t table
untuk tarif .signifikans i 0.05 adalah 2.t5
dan taraf signifikansi 0.01 adalah 47.6
Oleh klrcna itu t msio atau t hitung lcblh
besar signifikan anta6 hasil tes sebclum
mcnggunakan model matcri ajar
Disimpulkan bairva model matcn ajar
bahasa lnggris kclas MD ha-sil
pcngenrbangarl lebih cfeLlif diguna&an
untuk sis$E kelas MD.

Dalam uJi coba te.sebut dipcrolch
hasil scbagai berikut; pcnerapa, dcsin
model rnateri ajar bahasa lnggris dapat
meningkatkan hagil belajar siswa.
Pcnerapan modcl matcri ajar hasil
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pengembangan memudahkan guru me-
laksanakan pembelajaran dan memu-
dahkan sisrva menlarap dan me-rnahami
isi materi balEsa Inggris, maten balEsa
Inggris flcksibel, hasil peogem-bangan
model nEtcri ajar balEsa lnggis masuk
kategod baik.

2. Implikasi
Model materi ajar bahasa Inggris

kelas IV SD, yang dikembangkan dalam
penelitian ini merupakan pengembangatr
materi ajar balrasa Inggris berdasarkan
k€buluhan siswa kelas Iv, maleri disusun
secam terpadu, pcngembangan materi ajar
bahasa Inggris disertai dengao silabus,
SAP, deugan harapan mempermudah guru
mengimplikasr maren bahasa In8gris di
kelas sehingBa mcninSkatkar prestasi
siswa kelas w SD.

3. Saren
Guru dalam menggunakan model

maleri ajar bahasa lnggris rnr
seDanriasa dtuntul untuk mcnguasai
maleri dan mclaksarEkan kknik pem-
belajara.n yang efekif dan kooperatif
agar srsrva kreatrfsena lcrmotrvasi unruk
belajar bahasa lnggris, diperlukan
kc:telatanan dan leuletan untuk mcncapal
keberhasilan. perlu usaha Leras untuk
rnencapai fujuai pembelajaran.

4. Rckomendrsi
a. Untuk peneliti sclanjutnya

diperlukaa l-agi uji coba keungguian
ya{g lebih luas untuk memastika$
bahua materi ajar balEsa Inggris
kelas lV SD yang disusun sccara
'tcrpadu dengan pendekat n
komunikatif ,efektif dalam
meningkatkan hasil belajar sistra
kelas IV SD.

b- Pcrlu adanl,a p€nelitian
pcngcmbangan materi ajar baiasa
lnggrs lebrh luas untuk sis$a Lclas
lv,V.dan Vl SD

c. Bagi sekolai-sekolah di Xora
Ma.kassar Sula\^esi Selatan,
khususn)€ SD diharapkan materi ajar
ini dapat bermanfaat dan mcljawab
kebutuhan siswa dalam memp€roleh

pcrnahaman berbahasa IngSris lang
baik dan bcnar.
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