
 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

 

Berdasarkan deskripsi, analisis data, dan pengembangan modul pembelajaran 

bahasa Inggris Bisnis 1 untuk Program Studi Akuntasi Semester II Jurusan 

Ekonomi dan Bisnis dapat simpulkan sebagai berikut:  

 

1) Pengembangan modul pembelajaran  mata kuliah bahasa Inggris bisnis 

mengikuti prosedur penelitian dan pengembangan reseach and development 

Borg and Gall. Model tersebut cocok digunakan untuk penelitian dan 

pengembangan materi bahan ajar bahasa Inggris bisnis karena sistematis, dan 

memiliki kesederhanaan dalam konsep, prinsip, dan prosedurnya pun mudah 

untuk diikuti. Prosedur pengembangan diawali dengan penelitian dan 

pengumpulan informasi dimana dalam kegiatan awal dilakukan penelitian 

tentang analisis kebutuhan mahasiswa dan mengumpulkan informasi 

kemampuan mahasiswa dengan memberikan kuisioner seft rating dan materi 

pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa, observasi, interview dan 

melakukan analisis situasi serta review literatur. Langkah ke dua adalah 

perencanaan yaitu melakukan  seleksi dan menentukan materi pokok yang 

selanjutnya dituangkan dalam silabus (GBPP), membuat satuan acara 

pengajaran (SAP) dan membuat draf rencana materi pengembangan. Langkah 
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ke tiga adalah pengembangan produk dimana pada langkah ini dilakukan 

pengembangan modul materi pembelajaran, audio CD dan video CD. Hasil 

pengembangan tersebut dilakukan dengan pengujian oleh ahli materi, ahli isi 

dan mahasiswa atau uji perorangan. Langkah ke empat adalah uji coba awal 

yaitu melakukan uji coba terhadap kelompok kecil. Langkah ke lima adalah 

melakukan revisi produk dengan mempertimbangkan masukan pada saat uji 

coba awal. Langkah ke enam adalah uji coba lapang yaitu melakukan uji coba 

materi pengembangan atau modul di kelas. Langkah ke tujuh atau terakhir 

adalah melakukan revisi materi pengembangan dengan memperhatikan 

berbagai masukan dari mahasiswa dan dosen atau teman sejawat.  

 

2) Efektifitas penggunaan modul pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris bisnis 

hasil pengembangan dapat dikategorikan sedang dengan gain skor 0.45.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan 

sehubungan dengan pengembangan modul pembelajaran mata kuliah bahasa 

Inggris bisnis  adalah sebagai berikut: 

 

1) Bagi dosen pengampu matakuliah bahasa Inggris agar dapat mengembangkan 

bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa serta 

menerapkan sistem dasar-cetakan (print-based system) untuk upaya 

peningkatan hasil proses pembelajaran bahasa Inggris. 

2) Bagi mahasiswa yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bisnis 

agar menggunakan modul pembelajaran hasil pengembangan dengan 
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mengoptimalkan materi pelengkap yang ada seperti audio visual dimana 

materi tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan di luar kelas. 

3) Bagi dosen bahasa Inggris yang akan melakukan penelitian, pengembangan 

modul pembelajaran bahasa Inggris bisnis ini dapat menjadi ide untuk 

melakukan penelitian, karena  pengembangan modul pembelajaran bahasa 

Inggris bisnis ini masih memerlukan penelitian dan pengembangan lebih 

lanjut dengan populasi yang lebih besar, misalnya pada mahasiswa di seluruh 

politeknik atau universitas di Indonesia.  

  


