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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang layak (valid, 

praktis, dan efektif) digunakan dalam pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris 

Matematika (English Mathematics) yang berbasis SCORM pada E-Learning. Bahan 

ajar yang dihasilkan dibatasi pada materi Geometri bidang dan ruang. Penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan (Research and Development), yang 

mengembangkan bahan ajar menggunakan model pengembangan 4-D. Model 

pengembangan 4-D yang dilakukan dengan 4 tahap utama yaitu define 

(pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan) dan disseminate 

(penyebaran) yang telah dimodifikasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan 

adalah lembar validasi bahan ajar, lembar observasi, angket, dan tes. Data yang 

dikumpulkan berupa data tentang kualitas produk yang dikembangkan yaitu 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Hasil pengembangan bahan ajar 

menunjukkan kelayakan yang dilihat dari kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan 

peggunaan bahan ajar tersebut. Penilaian kevalidan dilakukan oleh tim validasi yaitu 

ahli materi dan ahli bahasa dengan hasil yang menunjukkan bahan ajar telah valid 

yaitu dengan skor 77, 78% dan 71, 25%. Penilaian kepraktisan dilakukan dengan 

respon pengguna bahan ajar yaitu mahasiswa dan dosen. Hasil angket kepraktisan 

menunjukkan bahwa 45,52% responden menyatakan sangat setuju bahwa bahan ajar 

yang digunakan praktis, 42,82% setuju, 10,31% cukup setuju, hanya 1,36% kurang 

setuju dan 0% yang tidak setuju. Kefektifan bahan ajar yang dikembangkan dilihat 

berdasarkan hasil tugas Quis yang dikerjakan mahasiswa sebagai bentuk terpenuhinya 

kompetensi pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika. Jumlah mahasiswa yang 

tuntas adalah 85,36%.  

Kata kunci: bahan ajar e–learning, SCORM, English Mathematics  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Seorang guru matematika, di samping harus menguasai materi matematika tentu juga harus 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan agar mampu 

bersaing di era global. Selama proses pembelajaran matematika sedang berlangsung di kelas, di samping 

sikap positif dan memiliki pengetahuan matematika yang baik, kemampuan bernalar dan berkomunikasi 

merupakan dua aspek yang sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran tersebut [1].  

Sebagai calon guru dimasa depan, mahasiswa program studi pendidikan matematika tentu saja 

dituntut dapat berkomunikasi dengan baik dan benar bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia tetapi 

juga menggunakan bahasa Internasional. Oleh karena itu, Program studi pendidikan matematika 

Universitas PGRI Yogyakarta terdapat mata kuliah Bahasa Inggris Matematika (English Mathematics). 

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan matematika 

dalam bahasa inggris baik secara lisan maupun tulisan sehingga dapat menjadi guru matematika yang 

professional bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia tetapi juga menggunakan bahasa Inggris.  

Namun, kenyataan yang dihadapi di lapangan, dalam mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa 

cenderung diam dan terkesan takut untuk berbicara dalam Bahasa Inggris.  Berdasarkan hasil wawancara 

dengan mahasiswa, mereka mengakui takut untuk presentasi dalam bahasa inggris karena takut salah 
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dalam pengucapan, dan tensis kalimat.Di samping itu mereka juga tidak memahami istilah – istilah 

matematika dalam bahasa inggris. Kondisi ini dipersulit lagi dengan kurangnya bahan ajar yang dimiliki 

mahasiswa. Pada mata kuliah ini belum ada bahan ajar yang relevan yang dapat dimiliki dan dipelajari 

mahasiswa secara mandiri. Mahasiswa sangat tergantung pada dosen sehingga tidak memiliki sumber 

belajar sendiri yang dapat dipelajari setiap waktu. Sesuai dengan perkembangan ICT,  mahasiswa dapat 

menggunakan internet dengan mudah di manapun berada, maka merasa perlu untuk mengembangkan 

bahan ajar e-learning berbasis SCORM yang layak (valid, praktis dan efektif) untuk mata kuliah ini 

sehingga mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dan mempelajarinya kapan saja dan di mana 

saja. Dengan melihat kebermanfaatan bahan ajar yaitu bagi dosen dan mahasiswa, dapat menambah 

referensi bahan ajar pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dalam matematika.  

Bahan ajar sebaiknya dirancang mampu menuntun mahasiswa menemukan cara untuk belajar 

sendiri. Lebih lanjut, referensi [2] menyatakan bahwa suatu bahan ajar hendaknya dirancang dan ditulis 

dengan kaedah instruksional karena akan oleh dosen untuk membantu dan menunjang proses 

pembelajaran. Referensi [3] menyatakan bahwa isi bahan ajar untuk mahasiswa harus disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan mahasiswa. Lebih lanjut, bahan harus menyediakan konten canggih yang 

interdisipliner di alam, efektif waktu, memilki berbagai kompleksitas, relevan dan bermakna, yang cocok 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.  

Referensi [4] memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar yang 

mampu membuat mahasiswa belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam proses pembelajaran 

yaitu: (1) memberikan contoh – contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung pemaparan 

materi; (2) memberikan kemungkinan bagi mahasiswa untuk memberikan umpan balik atau mengukur 

penguasaannya terhadap materi yang diberikan dengan memberikan soal – soal latihan, tugas dan 

sejenisnya; (3) kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan 

lingkungan siswa; (4) bahasa yang digunakan cukup sederhana karena mahasiswa hanya berhadapan 

dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri. Kualitas bahan ajar yang baik dapat dilihat dari 3 

kriteria, yaitu kevalidan, kepraktisan dan keefektifan [5]. Model pengembangan 4-D yang digunakan 

untuk pengembangan bahan ajar, terdiri atas 4 tahap utama yaitu: (1) Define (Pendifinisian), (2) Design 

(Perancangan), (3) Develop (Pengembangan) dan (4) Disseminate (Penyebaran).  

Referensi [6] menyebutkan SCORM adalah sesuatu yang menunjukkan jenis-jenis pelayanan apa saja 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, bagaimana masalah tersebut dapat 

ditempatkan secara bersama-sama, standar-standar relevan yang terkait dan bagaimana penggunaannya. 

Ada tiga buah kriteria utama untuk reference model seperti SCORM. SCORM bermanfaat bagi komunitas 

pembelajaran jarak jauh dengan tersedianya serangkaian tujuan yang jelas dan baik yang ditetapkan untuk 

pengembangan e-learning. Bahan ajar yang berbasis SCORM bertujuan untuk mendorong kreasi dalam hal 

isi (materi) belajar yang reusable sebagai objek-objek pengajaran (“instructional objects”) yang dipecah-

pecah kecil (“chunk per chunk”) di dalam suatu bingkai kerja teknis umum untuk belajar berbantuan 

komputer dan Web. SCORM menguraikan bingkai kerja teknis tersebut dengan menyediakan set garis 

bimbingan yang diharmonisasi, spesifikasi-spesifikasi dan standar-standar berdasarkan kerja beberapa 

badan spesifikasi dan standar e-learning dari berbagai negara yang terlibat yang berbeda-beda [7].  

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ada dalam perkuliahan Bahasa Inggris Matematika 

adalah mahasiswa merasa takut dengan mata kuliah Bahasa Inggris Matematika, mahasiswa memiliki kosa 

kata yang kurang dalam istilah – istilah matematika dalam bahasa inggris, mahasiswa tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam bahasa inggris, mahasiswa tidak memiliki bahan ajar yang layak untuk 

dipelajari setiap waktu, dan pembelajaran matematika bahasa inggris sangat tergantung pada dosen. 

Dengan demikian pengembangan bahan ajar berbasis SCORM melalui e-learning pada mata kuliah Bahasa 

Inggris Matematika sangat diperlukan dengan penilaian kelayakan (valid, praktis, dan efektif) bahan ajar.   

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan. Model penelitian 

pengembangan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang layak (valid, praktis, 

dan efektif) dengan menggunakan tahapan-tahapan penelitian pengembangan 4-D: 
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1. Define (Tahap Pendefinisian) 

Tujuan tahap ini adalah menentukan tujuan dan permasalahan sebagai patokan dalam penyusunan  

bahan ajar. 

a. Analisis awal-akhir (front-end analysis) 

Analisis yang dilakukan untuk menganalisis dasar permasalahan yang dihadapi dalam perkuliahan 

Bahasa Inggris Matematika. 

b. Analisis pembelajar (learner analysis) 

Menganalisis kompetensi yang dimiliki mahasiswa (entering competencies), dan latar belakang 

pengalaman yang dimiliki mahasiswa (background experiences) dalam perkuliahan Bahasa Inggris 

Matematika. 

c. Analisis konsep (consept analysis) 

Menganalisis konsep-konsep materi yang akan diajarkan, dan mengaturnya dalam urutan hierarkhi. 

d. Analisis tugas (task analysis) 

Menganalisis ketrampilan utama yang memadai dan diperlukan dalam menyelesaikan tugas yang 

terkandung dalam bahan ajar (material instructional). 

e. Analisis indikator pembelajaran (specifying instructional objectives) 

Menganalisis tujuan pembelajaran apa saja yang ingin dicapai sebagai dasar dalam mengukur 

keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan. 

2. Design (Tahap Perancangan).  

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe bahan ajar dan alat evaluasinya.  

a. Mengkonstruksi tes beracuan kriteria (constructing criterion-referenced test) yang digunakan dalam  

mengevaluasi bahan ajar baik yang berupa kevalidan, kepraktisan, maupun keefektifannya. 

b. Pemilihan media (media selection) yang cocok untuk mempresentasikan isi pengajaran.  

c. Pemilihan format (format selection) format bahan ajar. 

d. Desain bahan ajar (initial design) berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 

3. Develop (Tahap Pengembangan).  

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis dan efektif.  

a. Penilaian ahli (expert appraisal) 

Bahan ajar yang dikembangkan dimintakan penilaian ahli sebagai bahan masukan supaya menjadi 

lebih memadai, dapat digunakan, dan secara tehnik berkualitas tinggi. 

b. Uji pengembangan (developmental testing) 

Uji pengembangan dilakukan melalui ujicoba bahan ajar yang dikembangkan pada kelas yang 

sesungguhnya untuk memperoleh bagian-bagian yang direvisi berdasarkan temuan-temuan yang ada saat 

ujicoba. Selain untuk keperluan modifikasi, uji pengembangan juga dilakukan untuk melihat kepraktisan 

dan keefektifan bahan ajar dalam pembelajaran. 

4. Disseminate (Tahap penyebaran).  

Bahan ajar sampai pada tahap produksi akhir jika uji pengembangan menunjukkan bahan ajar praktis 

dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran.  

a. Pengujian validitas (validating testing) 

Setelah bahan ajar dilakukan ujicoba dan menghasilkan perangkat yang praktis dan efektif, perlu 

dilakukan penyebaran di kelas lain atau sekolah lain yang lebih luas untuk melihat validitas testingnya. 

b. Pengemasan (packaging), difusi dan adopsi (diffusion and adoption) 

Pengemasan final, difusi dan adopsi merupakan bagian penting untuk mengemas bahan dalam bentuk 

yang diterima pengguna. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati atau diukur dalam penelitian ini berupa bahan ajar pada mata kuliah Bahasa 

Inggris Matematika. 
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C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat kelayakan bahan ajar jika 

digunakan dalam proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan berupa: instrumen untuk memvalidasi 

bahan ajar, instrumen untuk melihat kepraktisan bahan ajar, dan instrumen untuk melihat keefektifan 

bahan ajar jika diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Instrumen untuk memvalidasi bahan ajar 

yang dilakukan dengan angket berupa rating dan saran secara kualitatif dari ahli untuk keperluan 

pertimbangan revisi bahan ajar.  

Kevalidan bahan ajar adalah skor yang diperoleh dari hasil pengisian lembar kevalidan bahan ajar oleh 

ahli. Pada penelitian bahan ajar dinilai oleh dua orang ahli yang merupakan seorang ahli materi Geometri 

dan seorang ahli bahasa Inggris. Lembar kevalidan bahan ajar oleh ahli materi disusun berdasarkan kisi – 

kisi antara lain: kesesuaian materi dengan indikator pembelajaran, kejelasan materi yang disajikan, 

kebenaran konsep tiap materi, keakuratan materi, kelengkapan materi, kesesuaian contoh dengan materi, 

sistematika, ilustrasi/gambar memadai dan sesuai dengan materi, ilustrasi/gambar sesuai dengan 

penempatannya pada setiap materi. Lembar kevalidan bahan ajar oleh ahli bahasa disusun berdasarkan 

kisi – kisi antara lain: kalimat tidak menimbulkan makna ganda, kalimat mudah dipahami, kalimat yang 

digunakan sesuai dengan pola kalimat yang benar, bahasa yang digunakan komunikatif, adanya judul 

bahan ajar, adanya uraian materi, adanya contoh soal, adanya soal – soal latihan.  

Selain instrumen kevalidan, juga menggunakan instrumen kepraktisan penggunaan bahan ajar yang 

dilakukan dengan angket dan diberikan kepada mahasiswa setiap selesai melaksanakan pembelajaran 

menggunakan bahan ajar yang disusun. Selain melalui angket, pengukuran kepraktisan juga dilakukan 

dengan  catatan lapangan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di kelas dan kendala-kendala yang 

dihadapi. Angket yang digunakan untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar  menggunakan skala 

pengukuran menggunakan model skala likert dengan 5 titik, yakni sangat setuju (SS), setuju (S), biasa 

saja/ragu (R), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS) dengan pembobotan berturut-turut 5, 4, 3, 2,  

dan 1. Lembar kepraktisan bahan ajar disusun berdasarkan kisi – kisi yaitu: mudah digunakan, 

penggunaan bahasa mudah dipahami, konsep mudah dipahami, alur pembelajaran sudah jelas, urutan 

materi jelas, keterbacaan tulisan jelas, ilustrasi/gambar jelas, tampilan menarik, ilustrasi/gambar menarik.  

Kefektifan bahan ajar yang dikembangkan dilihat berdasarkan hasil tugas yang dikerjakan mahasiswa 

sebagai bentuk terpenuhinya kompetensi pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika. Penilaian 

dilakukan dengan Quis yang diberikan kepada mahasiswa sebagai tolak ukur tingkat kepamahan 

mahasiswa. Sesuai dengan peraturan di UPY, mahasiswa dikatakan tuntas jika memperoleh nilai minimal 

B (>60). 

 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dan diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu menghasilkan 

bahan ajar matematika yang layak. Kriteria layak dalam penelitian ini adalah memenuhi kriteria 

kevalidan, kepraktisan, serta keefektifan dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif.  

1. Analisis Instrumen untuk Memvalidasi Bahan ajar 

Kevalidan bahan ajar adalah skor yang diperoleh dari hasil pengisian lembar kevalidan bahan ajar oleh 

ahli. Skala pengukuran menggunakan model skala likert dengan 5 titik, yakni Sangat Valid, Valid, Cukup 

Valid, Tidak Valid, Sangat Tidak Valid dengan pembobotan berturut-turut 5, 4, 3, 2,  dan 1. Angket 

kevalidan yang telah diisi oleh validator dianalisis menggunakan rumus berikut : 

jawaban validator
100%

Nilai tertinggi validator
HR  




  HR = Persentase Kelayakan   

 TABEL 2. KATEGORI PENILAIAN KEVALIDAN VALIDATOR 

No Penilaian Validator (%) Kategori 

1 84 – 100  Sangat Valid 

2 68 – 83 Valid 

3 52 – 67  Cukup Valid 

4 36 – 51  Kurang Valid 

5 20 – 35  Tidak Valid 

[8] 

2. Analaisis Instrumen Untuk Mengukur Kepraktisan Bahan Ajar 

Kepraktisan bahan ajar diukur melalui angket yang diisi oleh responden. Angket kepraktisan bahan 

ajar diisi oleh responden melalui https://docs.google.com/forms. 

 

 

https://docs.google.com/forms


SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-557 

 

 

 

 

 

 

3. Analisis Instrumen Untuk Mengukur Keefektifan Bahan Ajar 

Keefektifan bahan ajar diukur dari hasil belajar mahasiswa. Keefektifan hasil belajar di analisis 

dengan cara berikut : 

                   
                      

                
       

TABEL 2. KATEGORI KEEFEKTIFAN BERDASARKAN KETUNTASAN BELAJAR 

No Ketuntasan Klasikal (%) Kategori 

1 84 – 100  Sangat Efektif 

2 68 – 83 Efektif 

3 52 – 67  Cukup Efektif 

4 36 – 51  KurangEfektif 

5 20 – 35  Tidak Efektif 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menyajikan hasil penelitian secara bertahap sesuai dengan setiap tahapan pengembangan 

sebgai berikut : 

1. Define ( Tahap Pendefinisian) 

Tahap ini bertujuan untuk menentukan tujuan dan permasalahan sebagai patokan dalam penyusunan 

bahan ajar. 

a. Analisis awal – akhir (front – end analysis) 

Analisis awal dilakukan dengan mengobservasi penggunaan bahan ajar yang digunakan dalam 

perkuliahan Bahasa Inggris Matematika sebelumnya. 

b. Analisis Pembelajaran (learner analysis) 

Menganalisis kompetensi yang dimiliki mahasiswa (entering competencies), dan latar belakang 

pengalaman yang dimiliki mahasiswa (background experiences) dalam perkuliahan Bahasa Inggris 

Matematika. Observasi awal yang ditemukan adalah kurangnya kompetensi mahasiswa dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris Matematika. Sebagian besar mahasiswa belum mengenal simbol – simbol 

dan istilah – istilah matematika dalam bahasa Inggris sehingga terjadi kesalahan makna dalam memahami 

matematika dalam bahasa Inggris. 

c. Analisis konsep (consept analysis) 

Menganalisis konsep-konsep materi yang akan diajarkan, dan mengaturnya dalam urutan hierarkhi. 

Analisis konsep yang dilakukan pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika untuk pokok bahasan 

Geometri ditunjukkan pada gambar berikut ini: 
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GAMBAR 1. ALUR KONSEP MATERI 

d. Analisis tugas (task analysis) 

Menganalisis ketrampilan utama yang memadai dan diperlukan dalam menyelesaikan tugas yang 

terkandung dalam bahan ajar (material instructional). Analisis tugas yang telah disajikan adalah sebagai 

berikut : 
TABEL 3. ANALISIS TUGAS 

No Tugas 

1. - Mahasiswa diberi tugas memahami buku matematika dalam bahasa inggris. 

- Mahasiswa mencari istilah – istilah matematika dalam bahasa Inggris yang ditemukan. 

- Mahasiswa menentukan arti istilah – istilah tersebut dalam bahasa Indonesia 
- Mahasiswa menyusukan kamus mini dari istilah – istilah yang ditemukan 

2. Mahasiswa mendiskusikan penyelesaian soal – soal latihan dalam bahasa inggris 

3. Mahasiswa menterjemahkan buku – buku matematika dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia 

4. Mahasiswa menerjemahkan buku matematika dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 

5. Mahasiswa mempresentasikan artikel matematika di depan kelas 

 

e. Analisis indikator pembelajaran (specifying instructional objectives) 

Menganalisis tujuan pembelajaran apa saja yang ingin dicapai sebagai dasar dalam mengukur 

keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan. 

2. Design ( Tahap Perancangan) 

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe bahan ajar dan alat evaluasinya.  

a. Mengkonstruksi tes beracuan kriteria (constructing criterion-referenced test) yang digunakan dalam  

mengevaluasi bahan ajar baik yang berupa kevalidan, kepraktisan, maupun keefektifannya. 

b. Pemilihan materi yang sesuai dengan indikator pembelajaran khusunya untuk materi Geometri.  

c. Pemilihan format (format selection) format bahan ajar. 

Format bahan ajar pada penelitian ini dipilih sesuai dengan kebutuhan pemahaman konsep dan 

disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dimengerti dengan mudah oleh 

mahasiswa. 

d. Desain bahan ajar (initial design) berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 

3. Develop (Tahap Pengembangan) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis dan efektif.  

a. Penilaian ahli (expert appraisal) 

Bahan ajar yang dikembangkan dimintakan penilaian ahli sebagai bahan masukan supaya menjadi 

lebih memadai, dapat digunakan, dan secara tehnik berkualitas tinggi. Bahan ajar direvisi sesuai dengan 

masukan ahli, baik ahli materi maupun ahli bahasa. Penialian ahli terhadap kualitas bahan ajar yang telah 

dikembangkan dapat dilihat dari tabel berikut: 
TABEL 4. SKOR VALIDASI TIM AHLI 

Validator Pesrsentase skor Kategori 

Ahli Materi 77, 78 % Valid 

Ahli Bahasa 71,25% Valid 

 

b. Uji pengembangan (developmental testing) 

Uji pengembangan dilakukan melalui ujicoba bahan ajar yang dikembangkan pada kelas yang 

sesungguhnya untuk memperoleh bagian-bagian yang direvisi berdasarkan temuan – temuan yang ada 

saat ujicoba. Tahap ini juga dilakukan untuk melihat kepraktisan dan keefektifan bahan ajar dalam 

pembelajaran. Angket kepraktisan diisi oleh 41 orang responden melalui https://docs.google.com/forms. 

Skor yang diberikan oleh 41 orang responden terkait kepraktisan dalam penggunaan bahan ajar terlihat 

45,52% responden menyatakan sangat setuju bahwa bahan ajar yang digunakan praktis, 42,82% setuju, 

10,31% cukup setuju, hanya 1,36% kurang setuju dan 0% yang tidak setuju. Kefektifan bahan ajar yang 

dikembangkan dilihat berdasarkan hasil tugas Quis yang dikerjakan mahasiswa sebagai bentuk 

terpenuhinya kompetensi pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika. Jumlah mahasiswa yang tuntas 

adalah 35 orang dari 41 orang mahasiswa atau 85,36%. Ini berarti bahan ajar yang dikembangkan telah 

efektif digunakan. 

4. Disseminate (Tahap Penyebaran) 

Dari hasil tahap – tahap sebelumnya telah diketahui bahwa bahan ajar yang dikembangkan merupakan 

bahan ajar yang valid, praktis dan efektif. Oleh karena itu, bahan ajar yang telah dikembangkan disebar 

pada kelas lain untuk digunakan pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika. Bahan ajar yang 

dikembangkan juga disajikan dalam bentuk cetak. 

https://docs.google.com/forms
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B. Pembahasan 

Pengembangan bahan ajar materi geometri pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika 

dilatarbelakangi oleh motivasi para mahasiswa yang semangat belajar dan masih minimnya sumber belajar 

yang digunakan oleh mahasiswa. Setelah dilakukan analisis awal dengan melihat kemampuan awal 

mahasiswa maka materi yang dikembangkan dimulai dengan unsur-unsur geometri. Pengenalan unsur-

unsur ini dilakukan dengan melihat kemampuan mahasiswa yang dapat mengenali istilah-istilah pada teks 

materi matematika dalam bahasa inggris. Pengetahuan awal ini merupakan titik awal mengetahui 

kemampuan kekayaan istilah matematika dalam bahasa inggris yang dikuasai oleh mahasiswa. Dengan 

demikian arahan dalam pengembangan bahan ajar sudah disesuaikan dengan kemampuan penguasaan 

bahasa inggris dan materi matematika mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bahasa inggris matematika.  

 Pengembangan bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah Bahasa Inggris Matematika telah melalui 

beberapa tahapan dan telah divalidasi oleh tim ahli. Hasil validasi dari ahli bahasa dan materi telah direvisi 

berdasarkan rekomendasi masing-masing tim ahli dan telah digunakan pada perkuliahan. Berdasarkan hasil 

penilaian kepraktisan dari pengguna yaitu mahasiswa diperoleh hal yang harus ditingkatkan untuk 

pengembangan bahan ajar selanjutnya adalah pada hal penggunaan ilustrasi yang mendukung bahan ajar. 

Ilustrasi yang diharapkan berupa gambar bangun datar maupun bangun ruang yang digunakan dalam 

kehidupan nyata. Dengan seperti ini, mahasiswa dapat mengetahui secara langsung istilah dalam bahasa 

inggris dan bentuk bangun yang sedang menjadi pokok permasalahan.  

Kefektifan penggunaan bahan ajar geometri pada mata kuliah bahasa inggris matematika terlihat dari 

tuntasnya 35 mahasiswa dari 41 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bahasa inggris matematika. 

Terdapt 6 mahasiswa yang masih dibawah skor minimum yang telah ditetapkan oleh program studi 

pendidikan matematika UPY yaitu 60 dikarenakan tidak aktif berangkat kuliah, sakit, dan tidak aktif dalam 

perkuliahan sehingga kemampuan vocabulary yang dimiliki mahasiswa kurang. Mahasiswa yang tidak 

aktif dalam perkuliahan dikarenakan masih canggung dengan teman-temannya sehingga terkadang merasa 

malu ketika ingin bertanya dan meminta penjelasan ulang apabila merasa masih belum paham. Pada tahap 

penyebaran dilakukan dengan mencetak bahan ajar dan digunakan pada kelas yang lain untuk digunakan 

pada perkuliahan bahasa inggris matematika.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bahan ajar mata 

kuliah Bahasa Inggris Matematika dengan materi Geometri untuk pembelajaran e-learning yang 

dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bahan ajar valid ditinjau dari hasil penilaian ahli (ahli materi dan ahli bahasa). 

2. Bahan ajar sangat praktis ditinjau dari hasil penilaian pengguna. 

3. Bahan ajar sangat efektif ditinjau dari hasil belajar mahasiswa. 

B. Saran 

Berdasarkan rekomendasi dari tim ahli dan pengguna bahan ajar, maka saran penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Penggunaan ilustrasi yang mendukung bahan ajar agar lebih bervariasi 

2. Istilah matematika dalam bahasa inggris perlu diperbanyak agar mahasiswa memiliki vocabulary yang 

kaya pada materi matematika.  

3. Pengembangan bahan ajar mata kuliah Bahasa Inggris Matematika dapat dikembangkan lebih lanjut 

untuk materi perkuliahan yang lain.   
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