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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INGGRIS BERBASIS 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) UNTUK MAHASISWA 

AKUNTANSI DI PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI GORONTALO 

(SUATU ANALISIS KEBUTUHAN) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan suatu analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui 1) 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa akuntansi, dan 2) persepsi mahasiswa dan dosen bahasa 

Inggris di Jurusan Akuntansi terhadap pengembangan bahan ajar ESP untuk jurusan Akuntansi 

pada perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. Partisipan penelitian adalah mahasiswa jurusan 

akuntansi dan dosen bahasa Inggris untuk jurusan Akuntansi pada 4 perguruan tinggi yang ada di 

provinsi gorontalo.  Desain penelitian ini adalah mix method, yakni penggabungan kuantatif dan 

kualitatif dengan menggunakan portofolio kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, angket 

persepsional dan wawancara sebagai instrument pengumpulan data utama penelitian. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa 1) berdasar pada portofolio kemampuan siswa secara umum 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa jurusan Akuntansi di Perguruan Tinggi di provinsi 

Gorontalo tergolong rendah, 2) mahasiswa dan dosen bahasa Inggris untuk Akuntansi di 

perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo menggunakan buku teks yang ini masih berorientasi pada 

bahasa Inggris umum, atau tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa sendiri. Selain itu 

motivasi mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris, keterkaitan bahasa Inggris yang mereka 

pelajari dengan kebutuhan bahasa Inggris untuk pekerjaan dimasa depan dan dukungan institusi 

juga patut menjadi perhatian. Hasil wawancara juga menunjukan bahwa para dosen memilih 

General English sebagai bahan ajar bahasa Inggris untuk Akuntansi karena akses untuk 

mendapatkan bahan ajar masih terbatas. Oleh karena itu pengembangan bahan ajar bahasa 

Inggris berbasis ESP untuk mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi di Provinsi Gorontalo 

menjadi sebuah prioritas. 

Kata Kunci; Pengembangan, Bahan Ajar, Akuntansi, ESP 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Di era milenial ini, penguasaan bahasa Inggris menjadi sebuah keharusan. 

Tujuan perguruan tinggi dalam UU no. 12 tahun 2012 pasal 5 yakni dihasilkannya 

lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan nasional 

dan peningkatan daya saing bangsa. Sehingganya, setiap perguruan tinggi berkewajiban 

untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk 

menjadi modal bersaing di dunia kerja yang semakin ketat, selektif dan kompetitif. Hal 

ini dapat dicapai dengan pembelajaran bahasa Inggris bertujuan khusus atau English for 

Specific Purpose (ESP). 

Pembelajaran ESP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam berbahasa Inggris yang sesuai dengan bidangnya. Hasil observasi menunjukan 

bahwa kemampuan bahasa Inggris mahasiswa jurusan Akuntansi tergolong rendah dan 

tidak memiliki bahan ajar berbasis ESP. Penelitian Saleh (2018) pada non-English 

Program di IAIN Gorontalo mengindikasikan sulitnya mahasiswa mendapatkan buku 

bahasa Inggris yang sesuai dengan kompetensi jurusannya. Selanjutnya, penelitian 

Putra dan Rudianto (2016) mengungkapkan bahwa tidak adanya buku teks untuk 

Akuntansi di STAIN Batusangkar menjadi pemicu rendahnya kemampuan bahasa 

Inggris mahasiswa. 

Salah satu fungsi Akuntansi yakni menyediakan informasi kuantitatif yang 

bersifat keuangan(Fess, 2008). Informasi ini akan bernilai tambah bila disajikan dalam 

Bahasa Inggris. Sayangnya, kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang rendah dan 

tidak adanya bahan ajar berbasis ESP sangat menyulitkan hal ini. Data Forlap Dikti 

menunjukan tahun 2018 sejumlah 797 mahasiswa baru jurusan Akuntansi di Provinsi 

Gorontalo menghadapi masalah yang sama. Bahan ajar yang digunakan hanya berupa 

ringkasan materi, selain itu ketersediaan authentic materials sangat terbatas. Karena 

alasan ini, pengajar menggunakan materi General English (GE). Namun, materi GE 

tidak bisa mengakomodasi kebutuhan ESP untuk Akuntansi, dan tidak sesuai dengan 
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karakteristik dan kondisi yang dihadapi mahasiswa baik untuk kebutuhan akademis dan 

dunia kerja. Penelitian Ratmanida (2012) mengungkapkan bahwa ada ketimpangan 

yang signifikan antara kebutuhan bahasa Inggris mahasiswa dengan bahan ajar ESP. 

Oleh karena itu, sebuah analisis kebutuhan adalah aset yang vital untuk 

mengidentifikasi kebutuhan bahasa Inggris mahasiswa Akuntansi. 

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah bahan ajar 

bahasa Inggris berbasis ESP yang dapat digunakan sebagai penunjang utama 

pembelajaran ESP untuk Akuntansi pada semua perguruan tinggi di provinsi Gorontalo. 

Namun pada tahun pertama, tim peneliti akan menganalisis kemampuan bahasa Inggris 

mahasiswa jurusan Akuntansi di perguruan tinggi di provinsi Gorontalo dan persepsi 

mahasiswa dan pengajar bahasa Inggris pada jurusan Akuntansi terhadap bahan ajar 

ESP yang akan dikembangkan. 

1.2 Rumusan Masalah  

(1) Bagaimana kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Jurusan Akuntansi di perguruan tinggi di 

provinsi Gorontalo?  

(2) Bagaimana persepsi mahasiswa dan pengajar bahasa Inggris di Jurusan Akuntansi terhadap 

pengembangan bahan ajar ESP di Provinsi Gorontalo?  

1.3 Keutamaan Penelitian 

Urgensi penelitian ini adalah karena tidak adanya bahan ajar untuk pembelajaran ESP 

di jurusan Akuntansi pada perguruan tinggi di provinsi Gorontalo. Sehingganya, 

pengembangan bahan ajar ini diharapkan menjadi acuan utama pembelajaran ESP di 

perguruan tinggi di provinsi Gorontalo yang dapat secara signifikan meningkatkan 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa jurusan Akuntansi dan menjadi jawaban akan 

sulitnya pengajar menemukan materi ESP untuk jurusan tersebut. Penelitian 

pengembangan bahan ajar ESP untuk Akuntansi ini penting untuk dilaksanakan karena 

ini merupakan suatu wujud nyata untuk meningkatkan kualitas lulusan jurusan 

Akuntansi pada perguruan tinggi di provinsi Gorontalo. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 State of the Art Penelitian 

Penelitian tentang signifikansi penggunaan bahan ajar berbasis ESP sudah 

banyak dikaji. Penelitian Roza (2013) tentang perbandingan keefektifitasan dari 

pengajaran bahasa Inggris umum (GE) dan ESP menunjukan bahwa menggunakan 

pendekatan ESP secara signifikan mampu meningkatkan pengajaran bahasa Inggris di 

IAIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya, hasil penelitian Kusumaningputri (2010) 

menunjukan bahwa salah satu kunci utama perubahan pada sistem pengajaran ESP di 

Universitas Jember adalah pengembangan bahan ajar dan komitmen universitas untuk 

hal itu. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ESP memang 

secara signifikan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa dibandingkan 

dengan pendekatan GE. Dengan pendekatan ESP, mahasiswa menjadi termotivasi 

untuk mempraktikan bahasa Inggris karena adanya keterkaitan materi dengan yang 

akan mereka hadapi dilapangan. Namun, hasil penelitian Intansari (2009) 

mengindikasikan banyaknya kajian tentang ketidakefektifan penggunaan materi GE 

dalam pengajaran ESP tidak serta merta melahirkan penjelasan tentang penyebab 

masalah tersebut. 

Penelitian yang diusulkan ini adalah pengembangan bahan ajar bahasa Inggris 

ESP untuk jurusan Akuntansi yang dapat dijadikan sebagai acuan utama pengajaran 

bahasa Inggris ESP untuk Akuntansi pada perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada terciptanya bahan ajar bahasa Inggris ESP untuk 

Akuntansi yang bisa meningkatkan performa pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris 

untuk Akuntansi pada perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo. Dengan terciptanya 

bahan ajar bahasa Inggris ESP untuk Akuntansi ini, proses pembelajaran dapat menjadi 

lebih efektif dan efisien, pengajar dapat memiliki referensi pengajaran ESP yang sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa Akuntansi baik dalam bidang akademis maupun praktik. 

Selain itu, pengembangan bahan ajar ESP untuk Akuntansi yang berdasar pada analisis 

kebutuhan mahasiswa Akuntansi di perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo yang 

diusulkan oleh peneliti ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Gorontalo. Oleh 



10 
 

karena itu, penelitian pengembangan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

besar bagi dunia pendidikan dan pengajaran ESP untuk Akuntansi pada perguruan 

tinggi di provinsi Gorontalo. 

 
2.2 Konsep Pengembangan Bahan Ajar bahasa Inggris berbasis ESP untuk Jurusan 

Akuntansi 

Bahan ajar merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran selain 

faktor pendidik, peserta didik, sarana, dan komponen lainnya. Interaksi yang baik antar 

komponen tersebut sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar 

yang baik dan tepat akan mampu memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi 

dan mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Prastowo berpendapat bahwa 

(2012:17) Bahan ajar adalah segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, yang menampilkan kompetensi yang akan dikuasai siswa dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Seperti yang telah diuraikan pada pendahuluan, bahwa di 

perguruan tinggi di provinsi Gorontalo, belum ditemukan sebuah bahan ajar bahasa 

Inggris berbasis ESP untuk jurusan Akuntansi. 

Dalam pengajaran bahasa Inggris untuk jurusan Akuntansi, bahan ajar berbasis ESP 

adalah ujung tombak kesuksesan pembelajaran. Kenyataannya, pendekatan GE lebih 

dipilih karena tidak tersedianya bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP. Hal ini 

kemudian mendorong pentingnya penciptaan bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP 

untuk mahasiswa Akuntansi di Perguiruan tinggi di provinsi Gorontalo. Seels & Richey 

(dalam Widyantoro 2012) menyatakan bahwa pengembangan adalah proses 

menerjemahkan spesifikasi produk ke dalam bentuk fisik sehingga bahan ajar yang 

dihasilkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Penyiapan dan penggunaan bahan 

ajar secara baik dan tepat, mahasiswa diharapkan dapat menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu (Priyanto, 2011). 

 
2.3 Urgensi Pengajaran Bahasa Inggris Berbasis ESP untuk jurusan Akuntansi di 

Perguruan Tinggi 

Pada pelatihan Bahasa Inggris untuk tujuan Khusus (ESP) yang digagas oleh 

Majelis Diklitbang Muhammadiyah bekerjasama dengan Institut Holmesglen 
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(Australia) yang dilangsungkan di Palembang pada tanggal 2-7 Juli 2018, peneliti 

sebagai salah satu peserta pelatihan dibekali keterampilan dan kemampuan untuk dapat 

turut serta mengubah paradigma pengajaran bahasa Inggris di jurusan non-bahasa 

Inggris di perguruan tinggi dari pengajaran bahasa Inggris general (GE) ke pengajaran 

bahasa Inggris berbasis ESP. Selama pelatihan, peneliti memperoleh keterampilan 

membuat kurikulum, RPS, SAP, kontrak perkuliahan dan bahan ajar berbasis ESP 

selain itu juga diajak untuk merefleksi pengajaran bahasa Inggris berbasis ESP 

sebelumnya. Pelatihan ini merupakan salah satu langkah konkret untukmemperkuat 

fondasi sumber daya manusia terutama dalam pengajaran ESP. 

English for specific purpose (ESP) atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus 

adalah sebuah pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang telah berkembang sejak 

lama. Melalui pendekatan ESP, pengajaran bahasa Inggris difokuskan pada kebutuhan 

bidang ilmu dan profesi penggunanya (Kitao and Kitao 2019). Sehingganya, 

mahasiswa tidak lagi dipaksa belajar struktur bahasa Inggris sebagai unit terpisah, 

namun terintegrasi dengan konteks yang ia butuhkan. Tujuan ESP adalah agar 

mahasiswa mampu menguasai Bahasa Inggris pada bidang yang mereka pelajari. Hal 

ini didasari oleh teori konstruktivisme dimana rendahnya hasil belajar sangat 

dipengaruhi oleh ketidakmampuan sebagian besar mahasiswa dalam menghubungkan 

materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. 

Pada umumnya, disemua perguruan tinggi, bahasa Inggris termasuk dalam 

kategori matakuliah dasar umum yang wajib diikuti mahasiswa. Pentingnya pengajaran 

ESP bersumber pada 1) bahasa Inggris yang diajarkan berbasis disiplin ilmu yang 

mereka geluti sehingga mahasiswa tidak lagi harus meraba-raba atau menerka-nerka 

fungsi bahasa inggris yang mana yg bermanfaat untuknya baik akademis maupun non 

akademis. Kemudian yang ke 2) memiliki kemampuan berbahasa Inggris dapat 

langsung menaikkan level seseorang ketika bersaing di dunia kerja, bahkan untuk 

mendapatkan pekerjaan tertentu, perusahaan tertentu tidak segan lagi menjadikan 

bahasa Inggris sebagai salah satu prasyarat utama. Oleh karena itu  pengajaran bahasa 

Inggris berbasis ESP di perguruan tinggi merupakan usaha dalam menjawab tantangan 

dunia kerja yang semakin kompetitif. 

Hasil penelitian Magfirotillah dkk (257: 2015) menunjukan bahwa mahasiswa 
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PAI UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki perspektif positif terkait pentingnya 

pembelajaran bahasa Inggris, namun reponden mengakui bahwa pembelajaran bahasa 

Inggris mereka belum cukup memfasilitasi dengan maksimal. Pada perguruan tinggi di 

Gorontalo, belum ada sebuah bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP untuk jurusan 

Akuntansi yang bisa menjadi fasilitator dan rujukan pengajaran bahasa Inggris di 

Jurusan Akuntansi. Sementara itu, bahan ajar berkontribusi sangat tinggi untuk 

keberhasilan proses belajar mengajar. Uraian dan hasil penelitian tersebut menjadi 

landasan pentingnya pengembangan bahan ajar berbasis ESP untuk Jurusan Akuntansi 

untuk digunakan pada perguruan tinggi di Gorontalo. Adanya bahan ajar bahasa Inggris 

berbasis ESP untuk Akuntansi membantu mahasiswa menjadi pelajar mandiri, dan 

menfasilitasi pengajar pada proses pembelajaran, serta menjadikannya lebih efektif dan 

interaktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 

3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan Bahan Ajar Bahasa Inggris 

Berbasis English For Specific Purpose (Esp) Untuk Mahasiswa Akuntansi Di Perguruan Tinggi 

Di Provinsi Gorontalo. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi  di 

Provinsi Gorontalo 

2. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi dan Dosen bahasa Inggris untuk akuntansi 

terhadap pengembangan mengembangkan Bahan Ajar Bahasa Inggris Berbasis English For 

Specific Purpose (Esp) Untuk Mahasiswa Akuntansi Di Perguruan Tinggi Di Provinsi Gorontalo 

3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah 

1. Secara akademis, penelitian ini dapat member kontribusi ilmiah pada pengembangan bahan 

ajar bahasa Inggris berbasis ESP, sehingganya bahan ajar bahasa Inggris yang selama ini masih 

pada area bahasa Inggris umum dapat segera menuju pada trend pengajaran Bahasa Inggris 

berbasis ESP. 

2. Secara Praktis, hasil analisa ini dapat memberikan gambaran yang umum terhadap 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Akuntansi di provinsi Gorontalo yang dapat dijadikan 

sebagai landasan untuk pengembangan bahan ajar Bahasa Inggris berbasis ESP juga kepada para 

pihak yang memiliki area of interest yang sama.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 
4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan atau research 

and development (R&D) dengan model penelitian pengembangan Borg and Gall 

(dalam Pargito, 2010). R&D bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan contohnya bahan ajar. Tujuan akhir penelitian R&D ini adalah produk 

bahan ajar ESP untuk jurusan Akuntansi yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran 

pembelajaran secara efektif dan efisien di perguruan tinggi di provinsi Gorontalo. 

 
 4.2 Partisipan 

Partisipan penelitian adalah dosen bahasa Inggris untuk jurusan Akuntansi dan 

mahasiswa jurusan akuntansi pada 4 perguruan tinggi yang ada di provinsi gorontalo angkatan 

tahun 2018-2019  

Tabel 1 

Partisipan Penelitian 

 

Sumber: Data Forlap Dikti 2018 

Dosen bahasa Inggris diambil 50% dari jumlah keseluruhannya yaitu 4 orang. 

Sementara itu 20% mahasiswa diambil dari masing-masing perguruan tinggi dengan 

rincian, Universitas Muhammadiyah Gorontalo 40 mahasiswa, Universitas Gorontalo 
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30 mahasiswa, Universitas Negeri Gorontalo 58 mahasiswa, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Sultan Amai 34  mahasiswa sehingga total partisipan mahasiswa adalah 

168 mahasiswa jurusan Akuntansi. 

 4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperolah data dan informasi yang relevan, peneliti menggunakan 

beberapa instrument penelitian (Sugiyono 2010). Data untuk menjawab pertanyaan 

penelitian pertama yakni kemampuan bahasa Inggris mahasiswa akan diperoleh melalui 

mengumpulkan portofolio mahasiswa jurusan Akuntansi di perguruan tinggi di provinsi 

Gorontalo. David dan Roger (2002) (dalam Nonika 2015) menyatakan Portofolio 

adalah kumpulan bukti yang menunjukkan kemajuan akademik, ketrampilan, dan sikap. 

Jenis portofolio yang akan dikumpulkan berupa hasil observasi mahasiswa dan 

pernyataan dosen bahasa Inggris mengenai kemampuan mahasiswa. 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua mengenai persepsi dosen 

dan mahasiswa terhadap pengembangan bahan ajar bahasa Inggris ESP untuk 

Akuntansi pada perguruan tinggi di provinsi Gorontalo menggunakan angket. 

Selanjutnya, wawancara juga dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam. 

Wawancara dilakukan pada dosen bahasa Inggris pada jurusan Akuntansi untuk 

memperjelas persepsi mereka terhadap pengembangan bahan ajar ini. Selain portofolio, 

angket dan wawancara, penelusuran dokumen dan kajian pustaka yang relevan terhadap 

penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh hasil akhir yang memuaskan. Berikut 

kisi-kisi instrumen penelitian. 

Tabel 2
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Tabel 3 

 

4.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan mix method yakni penggabungan analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Nilai bahasa Inggris, angket dan wawancara kemudian digabungkan 

untuk mendapatkan jawaban penelitian ini. Nilai bahasa Inggris dan wawancara 

disajikan secara deskriptif dan hasil pengolahan data angket diperoleh melalui rumus 

dibawah ini; 

 
Pada tahun ini yakni tahap I pengumpulan data dan eksplorasi (tahun 2019) 

berupa analisa kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Akuntansi di perguruan tinggi di 

Provinsi Gorontalo dan persepsi mahasiswa dan dosen bahasa Inggris mengenai 

pengembangan bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP untuk mahasiswa Akuntansi di 

perguruan tinggi di provinsi Gorontalo. Hasil yang akan didapatkan dari tahap I ini 

adalah 1) hasil analisa kemampuan bahasa Inggris mahasiswa akuntansi dan 2) draft 
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analisa kebutuhan mahasiswa akuntansi dan dosen pengajar Bahasa Inggris di jurusan 

Akuntansi yang akan menjadi blueprint pengembangan bahan ajar ESP untuk 

Akuntansi. Di tahun berikutnya pada Tahap II (tahun 2020) berupa pengembangan 

bahan ajar bahasa Inggris ESP untuk Akuntansi yang disusun sesuai dengan hasil 

analisa dan ekplorasi data dari tahun pertama serta korespondensi dengan para ahli 

pengembangan materi pembelajaran. Tahap 3 (tahun 2021) yakni tahap percobaan dan 

implementasi bahan ajar berbasis ESP untuk jurusan Akuntansi pada perguruan tinggi 

di Provinsi Gorontalo. Hasil pengembangan bahan ajar pada tahap II akan dicobakan 

pada tahap ke III ini, lalu dilakukan uji usability testing. Tujuan usability testing adalah 

mencari permasalahan penggunaan produk bahan ajar, menganalisa temuan dan 

mengukur validitas dan reliabilitas bahan ajar ESP Akuntansi. Di akhir tahap III ini, 

telah tercipta bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP untuk mahasiswa Akuntansi yang 

bisa digunakan sebagai acuan utama pengajaran ESP jurusan Akuntansi pada perguruan 

tinggi di Provinsi Gorontalo. 
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BAB 5.  

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Jurusan Akuntansi merupakan salah satu jurusan dengan peminat yang terus meningkat setiap 

tahunnya di perguruan tinggi yang ada di provinsi Gorontalo yang tersebar di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Gorontalo dan IAIN 

Sultan  Amai Gorontalo. Masih ada beberapa perguruan tinggi lain yang ada di provinsi 

Gorontalo namun tidak memiliki jurusan atau prodi akuntansi. Ke empat perguruan tinggi ini 

masing-masing tersebar, yakni 1 berada di pusat kota Gorontalo yaitu Universitas Negeri 

Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo sendiri berada di kecamatan Telaga Biru, 

Universitas Gorontalo yang berada di Limboto, dan  IAIN Sultan Amai yang beralamat di Desa 

Pone dan ketiganya berlokasi di Kabupaten Gorontalo. 

Program studi akuntansi merupakan salah satu dari prodi yang paling diminati mahasiswa baik 

yang dari Gorontalo maupun wilayah luar Gorontalo. Para mahasiswa, meskipun berasal dari 

perguruan tinggi berbeda namun secara garis besar, mendapatkan materi yang berhubungan 

dengan retorika akuntansi, teori akuntansi dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, mahasiswa 

akuntansi di perguruan tinggi di Gorontalo juga berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-

beda, tidak serta merta berasal dari provinsi Gorontalo namun juga dari luar provinsi Gorontalo. 

Dari keseluruhan perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian, tiga perguruan tinggi yakni 

Universitas Muhammadiyah Gorontalo, universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Gorontalo 

berada dibawah naungan kopertis wilayah Sembilan, sedangkan IAIN Sultan Amai Gorontalo 

merupakan perguruan tinggi Islam di Gorontalo yang berada dibawah naungan Kopertais. 

Namun begitu, keberagaman perguruan tinggi yang ada di Gorontalo ini memiliki tujuan yang 

sama yakni untuk memajukan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Sebaran mahasiswa program 

studi akuntansi di provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam table dibawah ini: 

 

Tabel 3 

 Perguruan Jenjang Program Data Pelaporan 2018/2019 
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Tinggi Studi Jlh Dosen Jlh Mahasiswa 

1 Universitas 

Muhammadiyah 

Gorontalo 

S1  Akuntansi 6 164 

2  Universitas 

Negeri Gorontalo 

S1 Akuntansi 17 1.148 

3 Universitas 

Gorontalo 

S1 Akuntansi 7 298 

4 IAIN Sultan Amai 

Gorontalo 

S1 Akuntansi  6 36 

Sumber: FORLAP DIKTI 

 Table diatas menjelaskan bahwa tingginya minat mahasiswa untuk melanjutkan studinya di 

program studi Akuntansi, oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk dapat terlibat untuk 

memaksimalkan pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi di 

provinsi Goronntalo terutama berhubungan dengan fokus penelitian ini yakni pengajaran bahasa 

Inggris bertujuan khusus (ESP). 

5.2 Deskripsi Hasil 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) kemampuan bahasa Inggris mahasiswa akuntansi di 

Provinsi Gorontalo, dan 2) persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pengembangan bahan ajar 

bahasa inggris untuk akuntansi berbasis ESP. Sampel penelitian ini diambil dari 4 perguruan 

tinggi yang ada di provinsi Gorontalo yakni Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas 

Negeri Gorontalo, Universitas Gorontalo dan IAIN Sultan Amai Gorontalo. 

5.2.1. Kemampuan bahasa Inggris Mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi di 

Gorontalo 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama mengenai kemampuan bahasa Inggris 

mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi di Gorontalo, peneliti membuat profile kemampuan 

bahasa Inggris mahasiswa akuntansi. Pertama, peneliti melakukan observasi dan wawancara 

kepada dosen bahasa Inggris pada perguruan tinggi sampel. Kemudian hasil wawancara dan 

observasi tersebut digunakan untuk Diagram berikut berisi gambaran kemampuan bahasa Inggris 

mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi di Gorontalo; 
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Diagram 1  

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa memang pada dasarnya kemampuan bahasa 

Inggris mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi sampel sebagain besar masuk pada kategori 

kurang baik. Berdasarkan telusuran peneliti, Universitas Negeri Gorontalo yang merupakan salah 

satu kampus idola di provisi Gorontalo memiliki mahasiswa akuntansi dengan range kemampuan 

bahasa Inggris yang lebih dari setengahnya berada di kategori baik (60%), dan kurang dari 

setengah berada di kategori kurang baik(40%).  

Hasil portofolio kemampuan mahasiswa menunjukan bahwa memang sebagian besar mahasiswa 

akuntansi di Universitas ini sudah mengenal bahasa Inggris, Sehingganya bahasa Inggris sudah 

merupakan sesuatu yang familiar untuk mereka. Selanjutnya, melalui observasi juga dapat dilihat 

bahwa memang sebagian (meski persentasenya kecil) mahasiswa memiliki kemampuan bahasa 

Inggris dengan kategori sangat bagus, yang terlihat dalam keaktifannya dalam kelas yang 

menunjukan keterampilan berbahasa Inggris yang lebih dari rata-rata teman sekelas mereka dan 

Selain itu, interaksi kelas dalam mata kuliah bahasa Inggris memang melibatkan semua 

mahasiswa yang meskipun harus di dorong terlebih dahulu oleh dosen pengajarnya namun 

mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam aktifitas pembelajaran dalam kelas.  

Selanjutnya, portofolio kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo memang tergolong masih sangat rendah. Selain itu, motivasi 

mahasiswa juga berada pada kategori kurang. Sehingganya aktifitas kelas menjadi kurang 
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maksimal sebagai sarana untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Hampir 

keseluruhan classroom activity berpola satu arah, yang menjadikan dosen sebagai satu-satunya 

sumber pembelajaran dalam kelas. Kemampuan  bahasa Inggris bawaan mahasiswa yakni 

kemampuan bahasa Inggris yang dimilikinya yang berasal dari pelajaran bahasa Inggris di 

Sekolah Meengah Atas-nya cenderung lemah, sama dengan yang terproyeksikan pada 

pembelajaran bahasa Inggris mereka di universitas. Apabila diberikan tugas untuk dikerjakan 

dirumah, mahasiswa juga kebanyakan mengcopy-paste tugas yang diberikan oleh dosen bahasa 

inggris melalui internet. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap perkembangan 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa itu sendiri. Tanpa mahasiswa sadari, melakukan copy-

paste terhadap tugas yang harusnya mereka lakukan secara mandiri dapat mematikan keinginan 

belajar mereka. 

Universitas Gorontalo merupakan salah satu perguruan tinggi pertama yang didirikan di 

kabupaten Gorontalo.  Sebagai salah satu kampus unggulan di kabupaten Gorontalo, universitas 

Gorontalo menampung mahasiswa dengan latar belakang daerah asal yang berbeda-beda. 

Portofolio kemampuan bahasa Inggris mahasiswa menunjukan bahwa kemampuan bahasa 

Inggris mahasiswa sangat timpang. Hanya terdapat satu hingga dua orang mahasiswa saja yang 

bisa dikategorikan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik sementara sisanya masuk 

pada kategori kemampuan bahasa Inggris yang kurang baik. ketimpangan ini sangat berpengaruh 

pada kondisi kelas. Sebagian besar mahasiswa lebih banyak pasif, dan materi yang diajarkan 

kepada mereka pun kadang terlalu sulit untuk mereka kejar. Oleh karena itu, pengajar bahasa 

Inggris di kampus ini lebih sering mengajar menggunakan materi GE sebagai pengenalan bahasa 

Inggris kepada mahasiswa dikarenakan memang kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang 

memang masih berada pada level dasar. 

Di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, hal yang serupa juga terjadi. Mahasiswa memiliki 

kemampuan yang masih sangat dasar, atau kemampuan bahasa Inggris bawaan yang sangat 

rendah, sehingga berimbas pada mata kuliah bahasa Inggris yang merupakan matakuliah wajib 

untuk mereka ikuti. Saleh (2018) mengkonfirmasi dalam penelitiannya bahwa salah satu masalah 

yang dihadapi mahasiswa antara lain adalah mengakses buku bahasa Inggris yang sesuai dengan 

kompetensi jurusannya. Tugas-tugas yang diberikan juga harus lebih sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa sehingga mereka tidak menemukan kebuntuan dalam menyelesaikan tugas tersebut. 
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Masih dengan kondisi serupa, yakni adanya perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang 

mempunyai bahasa Inggris dengan kategori baik namun berjumlah sangat sedikit, sedangkan 

sisanya masuk pada kategori kurang baik.  

Berdasarkan uraian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kemampuan bahasa Inggris mahasiswa 

akuntansi memang masih berada pada level dasar hingga menengah kebawah. Terutama di 

beberapa kampus, kemampuan bahasa Inggris mahasiswa tidak merata, dimana hal ini 

merupakan suatu tantangan khusus yang memang membutuhkan penanganan khusus pula. Salah 

satu penyebab rendahnya kemampuan bahasa inggris mahasiswa akuntansi juga berasal dari 

kurangnya motivasi mahasiswa.  Banyak pula faktor lain yang melatarbelakangi rendahnya 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa akuntansi, namun yang paling mendasar adalah tidak 

adanya bahan ajar yang sesuai untuk mahasiswa, baik dari segi kemampuan dasar mahasiswa dan 

kebutuhan mahasiswa akuntansi itu sendiri. Hal ini merupakan tujuan jangka panjang dari 

penelitian ini yakni membuat  bahan ajar akuntansi yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa 

akuntansi dan berbasis ESP. 

5.2.2 Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi terhadap pengembangan bahan ajar 

bahasa Inggris berbasis ESP di Provinsi Gorontalo 

 

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap angket yang dibagikan kepada responden yakni 

mahasiswa Akuntansi di Perguruan Tinggi se Provinsi Gorontalo yang berjumlah 168 

mahasiswa. Hasil analisis ini terbagi dalam beberapa indikator seperti dibawah ini; 

 

Indikator Kebutuhan 

 Dalam diagram di bawah ini dapat dilihat bahwa sebanyak 23% - 76% atau ± 39 – 129 

mahasiswa menyatakan bahwa mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah yang sangat 

penting bagi mereka. Berdasarkan data ini, tim peneliti berasumsi bahwa mahasiswa saat ini 

sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menguasai bahasa asing dalam hal ini Bahasa 

Inggris karena akan memudahkan mereka dalam karir mereka ke depan. 
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Diagram 2 

Sebanyak 26% - 71% atau ± 45 – 120 mahasiswa menjawab bahwa pengajaran Bahasa Inggris 

sebaiknya memiliki Bahan ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu mereka, dan hanya 2% yang 

menyatakan netral. Saat ini, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Inggris bagi 

jurusan Non English, harus disusun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.  

Seperti dikemukakan oleh Kitao and Kitao (2019) bahwa melalui pendekatan ESP, pengajaran 

bahasa Inggris difokuskan pada kebutuhan bidang ilmu dan profesi penggunanya.  

 

Diagram 3 

76.78%

23.22%
0% 0% 0%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Mata Kuliah Bahasa Inggris sangat penting untuk saya

71.22%

26.78%
2% 0% 0

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Pengajaran Bahasa Inggris harusnya memiliki bahan ajar yang
sesuai dengan disiplin ilmu saya
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Diagram 4 

Dalam diagram di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa sebanyak 4% - 11% atau ± 7 – 20 

mahasiswa menyatakan bahwa dalam pengajaran Bahasa Inggris di Jurusan Akuntansi, perlu 

adanya penggunaan materi yang otentik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di Jurusan 

Akuntansi seperti materi tentang neraca keuangan dan pembukuan perbankan seperti yang 

dikemukakan oleh  Fess (2008) tentang fungsi Akuntansi yang antara lain menyediakan 

informasi kuantitatif yang bersifat keuangan. Sementara jumlah responden terbanyak yaitu 84% 

atau ± 141 mahasiswa menunjukkan sikap yang netral.  

 

Diagram 5 

Sebanyak 27% - 67% atau ± 46 – 114 mahasiswa menyatakan bahwa Bahasa Inggris harus 

mendapat dukungan dari pihak kampus terutama yang berhubungan dengan bahan ajar sebagai 

pedoman pengajaran. Dukungan pihak kampus merupakan faktor yang sangat penting terutama 

dalam hal pengembangan bahan ajar Bahasa Inggris berbasis ESP karena secara signifkan dapat 

4.18% 11.90%

84%

0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Adanya penggunaan materi otentik seperti neraca keuangan,
pembukuan perbankan yang digunakan dalam pengajaran Bahasa
Inggris saat ini

67.85%

27.39%
5% 0% 0

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Sebagai mata kuliah dasar, Bahasa Inggris harus mendapat dukungan
penuh dari pihak kampus terutama berhubungan dengan bahan ajar
sebagai pedoman pengajaran
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berdampak pada peningkatan kemampuan berbahasa asing mahasiswa pada suatu perguruan 

tinggi yang tentu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas suatu perguruan tinggi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelusuran Kusumaningputri (2010) yang menyatakan bahwa 

dukungan institusi merupakan indikator utama untuk perubahan sistem pengajaran ESP di 

universitas.  

 

Indikator Kekurangan 

 

Diagram 6 

Diagram di atas menunjukkan 34% - 59% atau ± 58 – 100 mahasiswa menyatakan bahwa 

mereka menjadi kurang semangat ketika materi Bahasa Inggris yang diajarkan tidak sesuai 

dengan disiplin ilmu mereka. Hal ini diakibatkan oleh materi yang diajarkan tidak sesuai dengan 

karakteristik mereka sebagai mahasiswa Akuntansi dan kebutuhan mereka akan materi Bahasa 

Inggris berbasis disiplin ilmu mereka. hal ini juga ditunjukan dari hasil Penelitian Ratmanida 

(2012) yang mengungkapkan bahwa ada ketimpangan yang signifikan antara kebutuhan bahasa 

Inggris mahasiswa dengan bahan ajar ESP. 

59.52%

34.53%

6% 0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Saya menjadi kurang semangat ketika materi Bahasa Inggris yang
diajarkan tidak sesuai dengan disiplin ilmu saya
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Diagram 7 

Diagram di atas menunjukkan sebanyak 11% - 47% atau ± 20 - 80 mahasiswa menyatakan 

bahwa terlalu banyak istilah seperti tenses atau past continous dalam pembelajaran menjadikan 

mata pelajaran Bahasa Inggris menjadi sulit untuk dipahami. Sementara 36% atau ± 60 

mahasiswa menyatakan netral terhadap hal ini. Materi Bahasa Inggris yang lebih banyak memuat 

Tenses dan Grammar menjadikan mahasiswa menjadi lebih sulit menguasai Bahasa Inggris.  

 

Diagram 8 

Diagram di atas menunjukkan  sebanyak 25% - 57% atau ± 43 – 97 mahasiswa menjawab bahwa 

mereka kesulitan mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris karena tidak sesuai dengan disiplin 

ilmu yang mereka pelajari. Sementara 11% menyatakan netral dan 5% menyatakan tidak begitu 

kesulitan dalam mengikuti pelajaran Bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang 

dipelajari. 

 

11.90%

47.63%
36%

4.76% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Terlalu banyak istilah seperti tenses, past continous dalam pelajaran
Bahasa Inggris yang sulit saya pahami

25.59%

57.76%

11% 5.35% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Saya kesulitan mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris karena tidak sesuai
dengan disiplin ilmu yang saya pelajari
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Indikator Keinginan 

 

Diagram 9 

Diagram di atas menunjukkan 26% - 73% atau ± 45 – 123 mahasiswa menyatakan bahwa 

mereka kesulitan mengikuti pelajaran Bahasa Inggris karena tidak adanya buku yang sesuai 

dengan disiplin ilmu mereka. Adanya buku atau bahan ajar sangat mempengaruhi dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Buku atau bahan ajar yang digunakan harus disesuaikan dengan 

disiplin ilmu atau karakterisktik peserta didik. 

 

Diagram 10 

Diagram di atas menunjukkan sebanyak 23% - 72% atau ± 40 – 122 mahasiswa menyatakan 

harapan mereka bahwa contoh-contoh yang diberikan dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris 

harusnya relevan dengan disiplin ilmu mereka. Kurangnya minat dan semangat belajar 

mahasiswa dalam mempelajari Bahasa Inggris tergantung pada bagaimana materi disajikan, 

73.22%

26.78%

0% 0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Saya kesulitan mengikuti pelajaran Bahasa Inggris karena tidak adanya
buku yang sesuai dengan disiplin ilmu saya

72.63%

23.80%
4% 0% 0%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Saya berharap contoh-contoh yang diberikan dalam proses pengajaran
Bahasa Inggris relevan dengan disiplin ilmu saya
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termasuk latihan-latihan soal yang dapat menambah pemahaman mereka terhadap materi yang 

sedang mereka pelajari. 

 

 

Diagram 11 

Diagram di atas menunjukkan bahwa ada sebanyak 14% - 85% atau ± 25 – 143 mahasiswa 

berharap bahwa keseluruhan materi yang diajarkan berfokus pada disiplin ilmu mereka yaitu 

Akuntansi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Magfirotillah (2015) dimana mahasiswanya 

menunjukan persepsi positif terhadap pentingnya pengajaran bahasa Inggris namun pelajaran 

bahasa Inggris yang diberikan kepada mereka belum cukup memfasilitasi dama future work-nya. 

 

Diagram 12 

Data dalam diagram di atas menunjukkan 23% - 52% atau ± 40 – 89 mahasiswa menyatakan 

kesulitan ketika mengulang materi pelajaran karena materi yang diberikan dalam berupa salinan 

85.12%

14.88%
0% 0% 0%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Saya berharap keseluruhan materi yang diajarkan berfokus pada
disiplin ilmu saya

23.80%

52.97%

14% 9.52%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Saya kesulitan mengulang pelajaran karena materi yang diberikan
hanya berupa copy-an materi
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materi. Materi yang hanya berupa salinan tidak akan tersimpan dengan baik dan sebagian besar 

hilang karena hanya berupa kertas-kertas yang tidak menarik untuk dipelajari. Sementara 14% 

menyatakan netral dan 9% menyatakan tidak setuju dengan hal tersebut. 

 

 

Diagram 13 

Data pada diagram di atas menunjukkan ada sebanyak 33% - 39% atau ± 57 – 66 mahasiswa 

menyatakan harapan agar contoh kalimat, percakapan dan semacamnya dalam mata kuliah 

Bahasa Inggris disajikan sesuai dengan disiplin ilmu mereka, dalam hal ini Akuntansi. Sementara 

14% menyatakan netral dan 12% mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan pernyataan di atas. 

 

Diagram 14 

Diagram di atas menunjukkan  sebanyak 14% - 85% atau ± 24 – 144 mahasiswa menyatakan 

harapan mereka akan adanya buku Bahasa Inggris yang berbasis Akuntansi. Hal ini dimaksudkan 

agar buku Bahasa Inggris yang mereka gunakan saat ini dapat menjawab kebutuhan mereka dan 

menunjang prestasi akademik mereka, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 

 

39.28% 33.92%
14% 12.52% 0%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Saya berharap contoh kalimat, percakapan dan semacamnya dalam
mata kuliah Bahasa Inggris berhubungan langsung dengan disiplin
ilmu saya

85.72%

14.28%
0% 0% 0%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Saya berharap ada buku Bahasa Inggris yang berbasis disiplin ilmu saya
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Indikator Kebutuhan Pembelajaran 

 

Diagram 15 

Diagram di atas menunjukkan bahwa 12% - 75% atau ± 21 – 127 mahasiswa menyatakan saran 

agar dalam pembelajaran Bahasa Inggris, mereka dapat memperkaya kosakata (Vocabulary) 

yang sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Sementara itu, 12% atau ± 20 mahasiswa 

menyatakan netral terhadap pernyataan di atas. 

 

Diagram 16 

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11% - 88% atau ± 20 – 148 mahasiswa 

menyatakan bahwa materi pembelajaran Bahasa Inggris yang mereka pelajari dapat menunjang 

karir mereka ke dapan. Pentingnya mata kuliah Bahasa Inggris bagi mahasiswa Non-English 

diberikan dengan harapan bahwa para lulusan dari suatu perguruan tinggi dapat memiliki 

75.59%

12.51% 12%
0% 0%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Dalam pembelajaran Bahasa Inggris, saya berharap untuk dapat
memperkaya kosakata Bahasa Inggris sesuai bidang ilmu saya

88.09%

11.91%
0% 0% 0%

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju

Dalam pembelajaran Bahasa Inggris, saya berharap materi yang diajarkan
dapat menunjang pekerjaan saya kelak
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kecakapan hidup baik soft skill dan life skill yang akan menunjang karir mereka di masa yang 

akan datang. 

 

Diagram 17 

Diagram di atas menunjukkan sebanyak 4% - 95% atau ±  8 – 160 mahasiswa menyatakan 

bahwa materi Bahasa Inggris yang mereka pelajari harus sesuai dengan apa yang dihadapi dalam 

pekerjaan nanti. 

 

Diagram 18 

Diagram di atas menunjukkan ada sebanyak 5% - 94% atau ± 10 – 158 mahasiwa menyatakan 

sangat mendukung penyusunan dan pengembangan bahan ajar khusus yang memang 

diperuntukkan dabi disiplin ilmu Akuntansi. 

95.24%

4.76% 0% 0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Bahan ajar Bahasa Inggris harusnya memiliki materi yang sesuai yang
akan saya hadapi dalam pekerjaan nanti

94.05%

5.95% 0% 0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Saya mendukung adanya penyusunan sebuah bahan ajar khusus yang
memang diperuntukkan bagi disiplin ilmu saya
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Diagram 19 

Diagram di atas menunjukkan 24% - 71% atau ± 41 – 120 mahasiswa menyatakan sangat 

mendukung penggunaan materi otentik dalam bahan ajar Bahasa Inggris yang sesuai dengan 

disiplin ilmu Akuntansi. Sementara 4% atau ± 7 mahasiswa menyatakan netral terhadap 

pernyataan di atas. 

 

Diagram 20 

Diagram di atas menunjukkan sebanyak 23% - 73% atau ± 40 – 123 mahasiswa menyatakan 

bahwa mereka akan lebih semangat belajar Bahasa Inggris jika materi yang disajikan sesuai 

dengan disiplin ilmu Akuntansi. Sementara 3% atau ± 5 mahasiswa menyatakan netral terhadap 

pernyataan di atas. Hal ini juga sudah memiliki kesamaan dengan penelitian Roza (2013) tentang 

71.42%

24.42%

4% 0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

 Saya mendukung adanya penggunaan materi otentik dalam bahan ajar
untuk disiplin ilmu saya

73.21%

23.82%

3% 0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Saya merasa semangat bila belajar Bahasa Inggris sesuai dengan
disiplin ilmu saya
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perbandingan keefektifitasan dari pengajaran bahasa Inggris umum (GE) dan ESP menunjukan 

bahwa menggunakan pendekatan ESP secara signifikan mampu meningkatkan pengajaran 

bahasa Inggris. 

 

Diagram 21 

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebanyak 35% - 59% atau ± 60 – 98 mahasiswa 

menyatakan bahwa pemahaman mereka terhadap materi Bahasa Inggris akan meningkat bila 

bahan ajar yang digunakan sesuai dengan disiplin ilmu Akuntansi. Sementara 6% atau ± 10 

mahasiswa menyatakan netral terhadap pernyataan tersebut.  

5.2.3 Persepsi Dosen Bahasa Inggris terhadap pengembangan bahan ajar bahasa 

Inggris berbasis ESP 

Untuk mengetahui persepsi dosen bahasa Inggris terhadap pengembangan bahan ajar bahasa 

Inggris berbasis ESP, metode wawancara diterapkan. Tim peneliti mewawancarai dosen bahasa 

Inggris yang berada di masing-masing perguruan tinggi, yakni di Universitas Negeri Gorontalo 

(UNG), Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo), Universitas Gorontalo (UG) dan IAIN 

Sultan Amai Gorontalo (IAIN Gorontalo) secara berurutan masing-masing adalah YRN, AM, SH 

dan NP. Hasil wawancara secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut ini; 

1) Keaktifan Mahasiswa dalam Kelas 

Hasil wawancara dosen menunjukan bahwa keaktifan mahasiswa dalam kelas memang relatif 

kecil. Dosen bahasa Inggris di IAIN Gorontalo mengungkapkan bahwa hanya mahasiswa 

tertentu saja yang aktif di dalam kelas.  

NP: Masalah keaktifan dalam kelas, tidak semua mahasiswa secara langsung memberikan parsipasi 

dalam kelas, biasanya hanya orang-orang tertentu. 

59.05%
35.00%

6% 0% 0%
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak

Setuju

Pemahaman saya dalam pembelajaran Bahasa Inggris akan meningkat
bila bahan ajar yang digunakan sesuai dengan disiplin ilmu saya
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Keterangan yang sama juga didapatkan dari AM dan SH. Bahkan menurut SH, hanya satu, dua 

orang saja yang aktif dalam kelas, selebihnya mahasiswa lebih banyak pasif, sehingganya 

classroom engagement sangat terbatas di dalam kelas.  

Namun YRN memberikan keterangan yang berbeda mengenai keaktifan mahasiswa dalam kelas 

Bahasa Inggris, menurutnya mahasiswa termasuk aktif dalam memberikan pertanyaan atau 

menyediakan jawaban atas pertanyaan yang ia berikan.  

YRN:Pada dasarnya mahasiswa memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris yang dapat dilihat 

dari kepatuhan mengikuti kuliah, keaktifan dalam kelas dan kepatuhan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh dosen. 

Sehingganya bisa diambil kesimpulan bahwa dari segi keaktifan, bahwa mahasiswa akuntansi di 

perguruan tinggi di provinsi Gorontalo memang masih dalam kategori kurang.  

2) Partisipasi Mayoritas Mahasiswa 

Bahasan selanjutnya dari wawancara dosen adalah persentasi jumlah mahasiswa yang turut 

berpartisipasi dalam kelas. Hasil wawancara menunjukan bahwa semua dosen bahasa Inggris 

yang kami wawancarai memang menghadapi masalah yang serupa. Bahkan menurut AM, jumlah 

mahasiswa yang berpartisipasi dalam kelas sangat minoritas, dan berminggu-minggu 

pembelajaran hanya mahasiswa yang itu-itu saja yang bersedia berpartisipasi. 

AM: Dalam kelas, yang terlihat tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris hanya yang sering 

berparitipasi saja, dengan persentasi yang sedikit. Keaktifan mahasiswa memang sebagian besar tidak 

aktif atau tidak memberikan partisipasi dalam kelas. 

 

Hal ini terjadi di dua perguruan tinggi lain, bahwa persentasi mahasiswa yang turut berpartisipasi 

dalam kelas memang sangat minimum. Namun YRN mengemukakan bahwa meskipun 

persentasi mahasiswa dikampusnya memang persentasinya lebih besar, namun tetap masih ada 

saja mahasiswa yang pasif dan tidak memberikan tanggapan saat proses belajar mengajar sedang 

berlangsung.  
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YRN: Sebagian besar mahasiswa memang berpartisipasi dalam kelas, namun tetap saja masih banyak 

mahasiswa yang pasif dalam kelas. Namun secara umum partisipasi mahasiswa memang lebih dari 

setengah mahasiswa yang berpartisipasi saat proses belajar mengajar berlangsung. 

 

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya mahasiswa tidak secara keseluruhan 

berpasrtisipasi selama Classroom activity berlangsung. Disebagian besar perguruan tinggi 

perbandingan antara mahasiswa yang memberikan partisipasi dalam kelas justru memiliki  

persentasi yang sangat kecil. Meskipun mahasiswa akuntansi di UNG sebagian besarnya aktif di 

dalam kelas, namun masi ada saja yang memilih untuk bersikap pasif. 

3) Kesulitan Yang Dihadapi 

Selain masalah partisipasi dalam kelas, tim peneliti juga ingin mengidentifikasi kesulitan apa 

saja yang ditemui para dosen pengajar bahasa Inggris untuk program studi Akuntansi di 

perguruan tingginya masing-masing. Dengan harapan bahwa bila kesulitan yang menghambat 

tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Inggris dapat diidentifikasi, maka dengan begitu cara-

cara baru dapat diterapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Hasil wawancara tim 

peneliti dengan para dosen pengajar bahasa Inggris di masing-masing perguruan tinggi 

menunjukkan bahwa memang sesuai dengan yang telah dipaparkan pada bagian urgensi 

penelitian dimana kesulitan yang paling banyak dihadapi adalah ketersediaan bahan ajar yang 

belum memadai. Seperti yang dikemukakan NP berikut ini; 

NP: Kesulitan yang saya hadapi terutama secara materi yang masih kurang karenanya setiap dosen 

harus membuat modul masing-masing. Karena modul bahasa Inggris bersifat personal masing-masing 

dosen saja, maka isi dari modul tersebut juga berbeda-beda dan teknik pengajaran yang digunakan pula 

berbeda.sehingga tidak ada kesamaan atau kebakuan dalam bahan ajar masing-masing pengajar. 

 

Kesulitan dosen bahasa Inggrisnya terbagi dibeberapa area yakni rendahnya kemampuan bahasa 

Inggris dasar mahasiswa, tidak adanya buku panduan pengajaran bahasa Inggris sehingga 

masing-masing dosen membuat materi sendiri, kurangnya authentic materials yang bisa 

dijadikan sebagai contoh, kurangnya motivasi belajar bahasa Inggris oleh mahasiswa,  dan lain-

lain. Kesulitan yang dihadapi SH juga tentu masih mengenai tentang tidak adanya bahan ajar baku yang 

bisa digunakan untuk dalam kelas bahasa Inggris untuk akuntansinya, namun juga berkaitan dengan 



36 

 

penjelasan sebelumnya dibagian yang kedua tentang jumlah mahasiswa yang berpatisipasi sangat kecil 

bahkan sebagian besar mahasiswa bisa dikatakan tidak memiliki motivasi untuk belajar bahasa Inggris. 

SH: Kesulitan yang saya hadapi lebih banyak bertumpu pada bagaimana meningkatkan motivasi 

mahasiswa dalam belajar bahasa inggris, selain itu juga sangat sulit untuk menggunakan buku ajar 

bahasa Inggris untuk akuntansi yang dijual dengan bebas karena setelah diuji coba, memang materi yang 

termuat didalamnya sangat sulit untuk diikuti mahasiswa. Sehingganya para dosen pengajar mata kuliah 

bahasa Inggris masih lebih sering menyusun kembali bahan ajar yang memang akan digunakannya. 

Selain itu, di UNG, YRN berpendapat bahwa kesulitannya berada pada terhambatnya akses 

mendapatkan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Kebanyakan 

bahan ajar yang dijual dipasaran, menurutnya memiliki tingkat kesulitan bahasa yang tinggi 

sehingga apabila digunakan untuk mahasiswa Akuntansi memang akan mengalami banyak 

kendala. 

Para dosen bahasa Inggris juga mengeluhkan kemampuan mahasiswa yang sangat rendah, 

sehingga tidak memungkinkan untuk langsung mengajarkan konten-konten bermuatan akuntansi. 

Mau atau tidak, materi bahasa Inggris dasar masih menjadi primadona, karena memang 

kemampuan mahasiswa belum bisa bila di gunakan materi akuntansi yang sudah berbahasa 

Inggris. Seperti pendapat AM dibawah ini: 

AM: Kesulitan mahasiswa selama ini sangat berhubungan dengan pengetahuan dasar bahasa Inggris 

mereka, sehingganya mahasiswa yang biasa berpartisipasi dikelas ya hanya itu-itu saja  yang memang 

sudah memiliki dasar bahasa Inggris bawaan yang memang sudah ada. Sementara mahasiswa lainnya, 

karena tidak memiliki kemampuan bahasa inggris dasar yang baik sehingga mereka bisa turut 

berpartisipasi dalam kelas. 

 

Sementara di UG, SH mengalami kendala seperti yang sudah dikemukakan diatas, ditambah lagi 

dengan kenyataan bahwa karena di kampus tersebut tidak ada program studi bahasa Inggris, 

sehingga di banyak program studi, mereka hanya memiliki 1 dosen bahasa inggris yang mengajar 

mata kuliah bahasa Inggris selama satu semester penuh.  

4) Dukungan kampus terhadap pengembangan bahan ajar Bahasa Inggris untuk Akuntansi 
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Berdasarkan hasil penelusuran kami, dikeempat kampus ini mendapatkan dukungan terhadap 

pengembangan bahan ajar untuk semua mata kuliah yang ada. Di UNG dan UMG contohnya, 

pihak kampus sudah menetapkan mata anggaran khusus untuk pembuatan bahan ajar yang akan 

langsung diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Sementara di UG dan IAIN juga 

menerapkan hal yang sama meski dengan jalur yang berbeda. Sehingganya untuk item ini dapat 

terlihat dengan jelas komitmen pimpinan kampus terhadap pengembangan bahan ajar bahasa 

Inggris untuk akuntansi di kampus-kampus tersebut meskipun harusnya bisa ditingkatkan lagi. 

Seperti pendapat NP berikut: 

NP:Dukungan kampus sendiri memang ada, meskipun masih sebatas permintaan pembuatan bahan ajar 

bagi seluruh dosen pengampu matakuliah. Namun hal ini memang harus diapresiasi agar bisa lebih 

ditingkatkan lagi. 

 

Pembuatan bahan ajar pada dasarnya tidak hanya untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam 

proses belajar mengajar namun juga untuk dosen terutama dalam pemenuhan prasyarat untuk 

kenaikan pangkat dan lain-lain. Seperti pendapat YRN berikut ini: 

YRN: Dari pihak kampus sendiri memang memotivasi para dosen untuk dapat membuat dan memiliki 

bahan ajar untuk mata kuliahnya, selain untuk memudahkan mahasiswa juga untuk keperluan dosen itu 

sendiri dalam hal kenaikan pangkat dan lain-lain. 

 

5) Keinginan Mengembangkan Bahan Ajar Bahasa Inggris Untuk Akuntansi 

Tim peneliti melihat bahwa berdasarkan pada kecenderungan kesamaan pada kesulitan 

mendapatkan bahan ajar yang sesuai denga program studi akuntansi, sehingga para dosen bahasa 

Inggris sangat merasa membutuhkan bahan ajar bahasa Inggris dengan tujuan khusus untuk 

mahasiswa akuntansi. Sesuai dengan pemaparan Prastowo  (2012:17) Bahan ajar adalah segala 

bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

Hasil wawancara menunjukan bahwa terdapat kesamaan antusiame para dosen bahasa Inggris 

ketika tim mengemukakan bahwa penelitian ini merupakan langkah awal dari pengembangan 
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bahan ajar yang akan dilakukan oleh tim peneliti yang bukan hanya berpatokan pada kepentingan 

program studi akuntansi saja namun juga memberikan beberapa masukan. Yang pertama yakni 

memang bahan ajar yang sedang dilakukan ini adalah untuk program studi akuntansi namun 

lebih spesifik adalah pengembangan bahan ajar bahasa Inggris untuk akuntansi yang berdasar 

pada kemampuan bahasa Inggris di provinsi Gorontalo diharapkan penyiapan dan penggunaan 

bahan ajar secara baik dan tepat, mahasiswa diharapkan dapat menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu (Priyanto, 2011). Di UNG misalnya, bahan ajar bahasa Inggris untuk 

akuntansi bisa didapatkan oleh dosen bahasa Inggris, namun level bahan ajar yang didapatkan 

sudah jauh diatas rata-rata kemampuan bahasa inggris mahasiswa sehingga hal ini dapat 

memunculkan masalah dalam pembelajaran. Ketimpangan antara tingginya level bahan ajar yang 

ada dengan kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya masih jauh dibawahnya dapat 

memunculkan berbagai polemik. YRN berpendapat bahwa pengembangan bahan ajar saat ini 

sudah merupakan sebuah kebutuhan. 

YRN: Saya sangat setuju dengan pengembangan bahan ajar bahasa inggris untuk jurusan akuntansi, 

dengan pertimbangan adanya bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa, kebutuhan 

mahasiswa dan keadaan saat ini memang menjadikan bahan ajar menjadi sebuah kebutuhan dikalangan 

pengajar bahasa Inggris untuk akuntansi. 

  

SH juga berpendapat sama, bahwa dengan dikembangkannya bahan ajar bahasa Inggris untuk 

akuntansi yang sesuai dengan level bahasa Inggris mahasiswa kita sendiri akan memudahkan 

untuk penyesuaian kompetensi yang akan dicapai dan mahasiswa akan lebih termotivasi untuk 

belajar karena kedekatan antara materi yang dipelajari dengan yang akan mereka ginakan untuk 

pekerjaannya nanti.  

SH:Tentu saja sangat setuju mengingat besarnya dampak bahan ajar pada pengajaran bahasa inggris 

atau mata kuliah apapun ya. Apalagi bila pengembangan bahan ajar bahasa inggris dengan 

menyesuaikan level kemampuan bahasa Inggris mahasiswa itu sendiri dan keadaan sehari-hari di daerah 

kita sehingga mahasiswa bisa lebih secara riil merasa menggunakan bahasa Inggris itu sendiri untuk 

profesi mereka kedepannya. 

 



39 

 

6) Pentingnya bahan ajar bahasa Inggris dalam menunjang pembelajaran bahasa Inggris di 

program studi Akuntansi 

Bahan ajar merupakan salah satu unsur utama kelancaran kegiatan pembelajaran. Bahan ajar 

merupakan ujung tombak kegiatan pengajaran yang bisa menentukan tercapai atau tidaknya 

indicator pembelajaran. Seperti yang dikemukakan NP berikut ini: 

NP: Sangat penting. Karena bagaimana mungkin proses belajar mengajar terlaksana dengan baik bila 

tidak didukung dengan sarana pembelajaran paling utama yakni buku ajar itu sendiri. Terutama dalam 

pembuatan bahan ajar yang berbasis pada learning need students kita sendiri yang tidak sama dengan 

buku bahasa Inggris untuk akuntansi yang sudah banyak dijual bebas. 

SH juga mengemukakan hal yang sama bahwa memang pengembangan bahan ajar bahasa 

Inggris untuk akuntansi sudah sangat penting. 

SH: Pengembangan bahan ajar sudah sangat urgent, dengan beberapa hal yang mendasarinya, salah 

satunya adalah sulitnya akses buku2 bahan ajar di Gorontalo sendiri karena memang merupakan kota 

kecil. Pun bila ada, tidak cocok dengan level bahasa Inggris mahasiswa akuntansi kita sehingganya 

sangat perlu untuk dikembangkan sehingga bisa menjadi acuan pengajaran bahasa Inggris untuk 

Akuntansi. 

Keseluruhan objek penelitian kami menyetujui pentingnya pengembangan bahan ajar bahasa 

Inggris untuk akuntansi karena tentu dapat memudahkan mereka dalam pemfasilitasi pengajaran 

bahasa Inggris, bahan ajar yang diciptakan juga lebih tepat guna, karena disesuaikan dengan 

learning needs dan kemampuan dasar mahasiswa seperti yang dikemukakan oleh YRN dan AM 

berikut ini 

YRN: Tentu saja sangat penting ya. Karena alas an tidak adanya bahan ajar yang sesuai baik dengan 

kebutuhan mahasiswa ataupun level bahasa Inggris mahasiswa yang sangat menyulitkan pembelajaran 

bahasa inggris di luar program studi sastra inggris saat ini. 

AM: Sangat penting. Karena bagaimana mungkin proses belajar mengajar terlaksana dengan baik bila 

tidak didukung dengan sarana pembelajaran paling utama yakni buku ajar itu sendiri. Terutama dalam 

pembuatan bahan ajar yang berbasis pada learning need mahasiswa kita sendiri yang tidak sama dengan 

buku bahasa Inggris untuk akuntansi yang sudah banyak dijual bebas. 
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Pendapat ini juga sejalan dengan hasil penelitian Magfirotillah dkk (257: 2015) yang 

menunjukan bahwa mahasiswa PAI UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki perspektif positif 

terkait pentingnya pembelajaran bahasa Inggris, namun reponden mengakui bahwa pembelajaran 

bahasa Inggris mereka belum cukup memfasilitasi dengan maksimal. Oleh karena itu, hal ini 

sangat disoroti oleh semua dosen bahasa Inggris yang menjadi subjek yang diwawancarai tim 

peneliti.Kesemuanya mengemukakan pendapat yang sama yakni adanya bahan ajar berbasis ESP 

untuk akuntasi menempati tempat dengan urutan tertinggi sebagai penunjang pembelajaran.  

Dari keseluruhan uraian diatas, yakni dari hasil angket mahasiswa dan wawancara dosen, dapat 

ditarik sebuah benang merah yang menjastifikasi hal-hal berikut ini 1) tidak adanya bahan ajar 

bahasa Inggris baku yang saat ini digunakan untuk pengajaran bahasa Inggris untuk Akuntansi di 

perguruan tinggi di Gorontalo, 2) sulitnya akses terhadap bahan ajar bahasa Inggris berbasis 

Akuntansi sehingga kebanyakan yang terjadi adalah penggunaan materi GE, 3) meskipun ada,  

namun dukungan institusi terhadap pengembangan bahan ajar bahasa Ingggris umumnya dan 

pengembangan bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP khususnya memang harus terus 

ditingkatkan, 4) mahasiswa memang kurang tertarik dengan pengajaran bahasa Inggris umum 

yang saat ini banyak di parktikkan di kelas bahasa Inggris untuk Akuntansi, yang kebanyakan 

diakibatkan oleh kurangnya pemahaman mahasiswa sendiri, 5) mahasiswa sangat menginginkan 

dan membutuhkan bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP yang khusus dibuat untuk mahasiswa 

akuntansi yang berdasar pada kemampuan mahasiswa itu sendiri, 6) dengan melihat bahan ajar 

yang sesuaii dengan jurusan dan kemampuan yang mereka miliki dapat membuat mahasiswa 

menjadi lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Sehingganya uraian diatas yang berdasar 

pada hasil penelitian ini membuka peluang untuk terciptanya sebuah bahan ajar yang berbasis 

ESP dan menjawab sudah analisis kebutuhan akan bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP untuk 

mahasiswa akuntansi di Provinsi Gorontalo.  
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA 

 

Berdasarkan roadmap penelitian, rencana tahapan selanjutnya dari penelitian ini adalah membuat 

design awal bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP untuk mahasiswa jurusan Akuntansi di 

Perguruan Tinggi provinsi Gorontalo. Hal ini akan melibatkan lebih banyak pihak karena saat 

itulah perencanaan isi dan model bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP akan dirancang yang 

berdasar pada R&D model sehingga hasil akhirnya adalah sebuah bahan ajar bahasa Inggris 

berbasis ESP untuk mahasiswa Akuntansi  di provinsi Gorontalo. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1 KESIMPULAN 

 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Kemampuan bahasa Inggris mahasiswa akuntansi yang ada di Provinsi Gorontalo berdasarkan pada 

hasil portofolio mahasiswa masih berada pada level dasar.  

2. Mahasiswa akuntansi dan dosen bahasa Inggris untuk akuntansi sangat membutuhkan bahan ajar yang 

sesuai dengan kriteria mereka sehingga bisa digunakan dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran 

itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan urgensi pengembangan bahan ajar bahasa Inggris untuk 

jurusan akuntansi untuk segera direalisasikan. Salah satunya adalah karena sulitnya mendapatkan akses 

bahan ajar bahasa Inggris berbasis ESP dan motivasi mahasiswa yang masih kurang. 

7.2 SARAN 

Telah banyak ditemukan evidence ketidak relevansian penggunaan materi GE dalam 

pembelajaran bahasa Inggris untuk mahasiswa diluar jurusan bahasa Inggris. Hal ini terjadi 

karena beberapa hal, misalanya tidak adanya kecocokan antara materi GE dengan future usage 

penggunaan bahasa Inggris di masa depan mahasiswa nanti. Oleh karena itu penting untuk semua 

pihak terutama yang berkaitan langsung dengan policy maker terhadap pentingnya merubah 

haluan pengajaran  bahasa Inggris untuk mahasiswa diluar jurusan bahasa Inggris dari 

pendekatan GE menjadi pendekatan ESP. 
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ANGKET UNTUK MAHASISWA 

ANGKET PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP BAHAN AJAR BAHASA INGGRIS UNTUK 

JURUSAN AKUNTANSI 

No. Kode Angket :  

Universitas  : 

 

NO 
ITEMS Sangat 

setuju 
Setuju Netral Tidak 

setuju 
Sangat 
tidak 

setuju 

1 Mata kuliah bahasa Inggris sangat penting untuk 

saya dan disiplin ilmu saya 

     

2 Pengajaran bahasa Inggris harusnya memiliki 

bahan ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu saya 

     

3 Adanya penggunaan  authentic materials seperti 

neraca keuangan, pembukuan perbankan  yang 
digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris saat 
ini 

     

 4 Sebagai mata kuliah dasar, bahasa Inggris harus 

mendapat dukungan penuh dari pihak kampus 
terutama berhubungan dengan bahan ajar 
sebaagai pedoman pengajaran 

     

5 Saya menjadi kurang semangat ketika materi 
bahasa Inggris yang diajarkan tidak sesuai 
dengan disiplin ilmu saya 

     

6 Terlalu banyak istilah seperti tenses, past 
continues dalam pelajaran bahasa Inggris yang 
sulit saya pahami 

     

7 Saya kesulitan mengikuti pembelajaran bahasa 
Inggris karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu 

yang saya pelajari 

     

8 Saya kesulitan mengikuti pelajaran bahasa 

Inggris  karena tidak adanya buku yang sesuai 
dengan disiplin ilmu saya 

     

9. Saya berharap contoh-contoh yang diberikan 

dalam proses pengajaran bahasa Inggris relevan 
dengan disiplin ilmu saya 
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10 Saya berharap keseluruhan materi yang diajarkan 

berfokus pada disiplin ilmu saya 

     

11 Saya kesulitan mengulang pelajaran karena 

materi yang diberikan hanya berupa copy-an 
materi 

     

12 Saya berharap contoh kalimat, percakapan dan 
semacamnya dalam mata kuliah bahasa Inggris 
berhubungan langsung dengan disiplin ilmu saya 

     

13 Saya berharap ada buku bahasa Inggris yang 
berbasis disiplin ilmu saya 

     

14 Dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya 
berharap untuk dapat memperkaya kosakata 
bahasa Inggris sesuai bidang ilmu saya 

     

15 Dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya 
berharap materi yang diajarkan dapat menunjang 
pekerjaan saya kelak 

     

16 Bahan ajar bahasa Inggris harusnya memiliki 
materi yang sesuai yang akan saya hadapi dalam 

pekerjaan nanti  

     

17 Saya mendukung adanya penyusunan sebuah 
bahan ajar khusus yang memang diperuntukkan 

bagi disiplin ilmu saya 

     

18 Saya mendukung adanya penggunaan authentic 

materials dalam bahan ajar untuk disiplin ilmu 
saya 

     

19 Saya merasa semangat bila belajar bahasa Inggris 

sesuai dengan disiplin ilmu saya 

     

20 Pemahaman saya dalam pembelajaran bahasa 

Inggris akan meningkat bila bahan ajar yang 
digunakan sesuai dengan disiplin ilmu saya 
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HASIL TRANSKRIP  WAWANCARA TERSTRUKTUR 

UNTUK DOSEN 

 

 

Universitas: IAIN Sultan Amai Gorontalo   

Inisial Nama Dosen: NP, S. Pd., M. Pd., 

1. Bagaimana keaktifan mahasiswa di kelas dalam pembelajaran Bahasa Inggris?  

Program studi akuntansi di IAIN Sultan Amai Gorontalo merupakan jurusan baru di kampus tersebut 

yang angkatan pertamanya dimulai pada tahun angkatan 2016/2017. Atmosphere pengajarannya 

mahasiswa sangat excited dalam belajar, mereka senang dengan mata kuliah bahasa Inggris, 

kebanyakan mahasiswa juga datang tepat waktu saat perkuliahan. Masalah keaktifan dalam kelas, tidak 

semua mahasiswa secara langsung memberikan parsipasi dalam kelas, biasanya hanya orang-orang 

tertentu.   

2. Apakah mayoritas mahasiswa memberikan partisipasi dalam kelas? 

Mayoritas mahasiswa memang bersikap lebih pasif dalam kelas, harus dosen sendiri yang menunjuk 

mahasiswa secara langsung  untuk memberikan partisipasi, barulah mahasiswa tersebut mau untuk 

memberikan pertanyaan, atau menjawab pertanyaan dalam kelas. 

3. Ceritakan kesulitan bapak//ibu dalam mengajar mata kuliah bahasa Inggris untuk jurusan akuntansi d 

kampus ini? 

Kesulitan yang saya hadapi terutama secara materi yang masih kurang karenanya setiap dosen harus 

membuat modul masing-masing. Karena modul bahasa Inggris bersifat personal masing-masing dosen 

saja, maka isi dari modul tersebut juga berbeda-beda dan teknik pengajaran yang digunakan pula 

berbeda.sehingga tidak ada kesamaan atau kebakuan dalam bahan ajar masing-masing pengajar 

4. Bagaimana dukungan kampus terhadap pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada masing-masing program studi? 

Dukungan kampus sendiri memang ada, meskipun masih sebatas permintaan pembuatan bahan ajar bagi 

seluruh dosen pengampu matakuliah. Namun hal ini memang harus diapresiasi agar bisa lebih 

ditingkatkan lagi. 

5. Apakah bapak/ibu setuju apabila dikembangakan bahan ajar bahasa Inggris yang berbasis program 

studi akuntansi? 

sangat setuju. Selain karena bisa menjadi acuan untuk pengajaran bahasa Inggris untuk akuntansi juga 

bisa menjadi bahan perbandingan untuk pengembangan materi pengajaran akuntansi sehingga menjadi 

lebih relevan dengan perkembangan keilmuan akuntansi saat ini. 
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6. Menurut bapak/ibu sepenting apakah bahan ajar bahasa Inggris dalam menunjang pembelajaran bahasa 

Inggris di program studi Akuntansi? 

Sangat penting. Karena bagaimana mungkin proses belajar mengajar terlaksana dengan baik bila tidak 

didukung dengan sarana pembelajaran paling utama yakni buku ajar itu sendiri. Terutama dalam 

pembuatan bahan ajar yang berbasis pada learning need students kita sendiri yang tidak sama dengan 

buku bahasa Inggris untuk akuntansi yang sudah banyak dijual bebas. 

Lembar Wawancara Dosen bahasa Inggris terhadap  

Pengembangan bahan Ajar Akuntansi 

 

Universitas: Universitas Muhammadiyah Gorontalo   

Nama Dosen: AM, S. Pd.I., M. Pd., 

1. Bagaimana keaktifan mahasiswa di kelas dalam pembelajaran Bahasa Inggris?  

Keaktifan mahasiswa memang sebagian besar tidak aktif atau tidak memberikan partisipasi dalam 

kelas.hanya beberapa orang saja yang berpartisipasi dalam kelas. Keaktifan mahasiswa dalam kelas 

terindenfikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dalam kelas atau jawaban yang mereka 

berikan pada pertanyaan yang diajukan. 

2. Apakah mayoritas mahasiswa memberikan partisipasi dalam kelas? 

Dalam kelas, yang terlihat tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris hanya yang sering berparitipasi 

saja, dengan persentasi yang sedikit. Keaktifan mahasiswa memang sebagian besar tidak aktif atau tidak 

memberikan partisipasi dalam kelas. 

3. Ceritakan kesulitan bapak//ibu dalam mengajar mata kuliah bahasa Inggris untuk jurusan akuntansi d 

kampus ini? 

Kesulitan mahasiswa selama ini sangat berhubungan dengan pengetahuan dasar bahasa Inggris mereka, 

sehingganya mahasiswa yang biasa berpartisipasi dikelas ya hanya itu-itu saja  yang memang sudah 

memiliki dasar bahasa Inggris bawaan yang memang sudah ada. Sementara mahasiswa lainnya, karena 

tidak memiliki kemampuan bahasa inggris dasar yang baik sehingga mereka bisa turut berpartisipasi 

dalam kelas. 

4. Bagaimana dukungan kampus terhadap pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada masing-masing program studi? 

Dukungan kampus sendiri secara himbauan dan pemberian imbalan sudah ada ya, jadi memang 

mengenai bahan ajar itu dari hasil kreatifitas dosen sendiri namun masih bersifat umum yang digunakan 

disemua program studi untuk mata kuliah bahasa Inggris. Bahan ajar memang sudah dibakukan namun 

masihdigunakan dalam lingkungan sendiri dan dilakukan secara mandiri oleh dosen-dosen program 
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studi sastra Inggris, sehingganya materi di dalam buku tersebut sangat umum, tidak terfokus pada 

program studi masing-masing. Selain buku, juga digunakan bahan lain yang berasal dari internet. 

5. Apakah bapak/ibu setuju apabila dikembangakan bahan ajar bahasa Inggris yang berbasis program 

studi akuntansi? 

Saya sangat setuju. Karena dengan adanya bahan ajar bahasa Inggris untuk akuntansi akan lebih tepat 

guna pada mahasiswa di jurusan akuntansi, sehingga dapat memacu semangat mahasiswa dalam 

belajar. Dengan adanya bahan ajar yang focus pada program studinya diharapkan mahasiswa 

dapatlebih terpacu dalam belajar bahasa Inggris karena bisa langsung dipraktekan dalam profesi 

mereka nantinya. 

6. Menurut bapak/ibu sepenting apakah bahan ajar bahasa Inggris dalam menunjang pembelajaran bahasa 

Inggris di program studi Akuntansi? 

Sangat penting. Karena bagaimana mungkin proses belajar mengajar terlaksana dengan baik bila tidak 

didukung dengan sarana pembelajaran paling utama yakni buku ajar itu sendiri. Terutama dalam 

pembuatan bahan ajar yang berbasis pada learning need mahasiswa kita sendiri yang tidak sama dengan 

buku bahasa Inggris untuk akuntansi yang sudah banyak dijual bebas. 

Lembar Wawancara Dosen bahasa Inggris terhadap  

Pengembangan bahan Ajar Akuntansi 

 

Universitas: Universitas Negeri Gorontalo   

Nama Dosen: YRN, S. Pd., M. Par., 

1. Bagaimana keaktifan mahasiswa di kelas dalam pembelajaran Bahasa Inggris?  

Pada dasarnya mahasiswa memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris yang dapat dilihat dari 

kepatuhan mengikuti kuliah, keaktifan dalam kelas dan kepatuhan mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh dosen. Suasana dalam kelas cukup kondusif untuk pembelajaran,mahasiswa juga terhitung aktif 

dalam kelas, meskipun memang harus disadari bahwa sebagai mata kuliah dasar umum memang perlu 

mendapat lebih banyak perhatian. 

2. Apakah mayoritas mahasiswa memberikan partisipasi dalam kelas? 

Sebagian besar mahasiswa memang berpartisipasi dalam kelas, namun tetap saja masih banyak 

mahasiswa yang pasif dalam kelas. Namun secara umum partisipasi mahasiswa memang lebih dari 

setengah mahasiswa yang berpartisipasi saat proses belajar mengajar berlangsung. 

3. Ceritakan kesulitan bapak//ibu dalam mengajar mata kuliah bahasa Inggris untuk jurusan akuntansi d 

kampus ini? 
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Kesulitan yang paling sering terjadi adalah ketika bahan ajar harus dipilih sedemikian rupa, karena 

mendapatkan bahan ajar di Gorontalo memang sulit terutama yang berhubungan dengan bahasa Inggris 

untuk akuntansi. Ketika bahan ajar tersebut didapatkan belum tentu juga sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa, kadang materi dalam buku tersebut terlalu sulit untuk mahasiswa sehingga harus 

disesuaikan kembali oleh dosen itu sendiri. 

4. Bagaimana dukungan kampus terhadap pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada masing-masing program studi? 

Dari pihak kampus sendiri memang memotivasi para dosen untuk dapat membuat dan memiliki bahan 

ajar untuk mata kuliahnya, selain untuk memudahkan mahasiswa juga untuk keperluan dosen itu sendiri 

dalam hal kenaikan pangkat dan lain-lain. 

5. Apakah bapak/ibu setuju apabila dikembangakan bahan ajar bahasa Inggris yang berbasis program 

studi akuntansi? 

Saya sangat setuju dengan pengembangan bahan ajar bahasa inggris untuk jurusan akuntansi, dengan 

pertimbangan adanya bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa, kebutuhan mahasiswa dan 

keadaan saat ini memang menjadikan bahan ajar menjadi sebuah kebutuhan dikalangan pengajar 

bahasa Inggris untuk akuntansi. 

6. Menurut bapak/ibu sepenting apakah bahan ajar bahasa Inggris dalam menunjang pembelajaran bahasa 

Inggris di program studi Akuntansi? 

Tentu saja sangat penting ya. Karena alas an tidak adanya bahan ajar yang sesuai baik dengan 

kebutuhan mahasiswa ataupun level bahasa Inggris mahasiswa yang sangat menyulitkan pembelajaran 

bahasa inggris di luar program studi sastra inggris saat ini. 
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Lembar Wawancara Dosen bahasa Inggris terhadap  

Pengembangan bahan Ajar Akuntansi 

 

Universitas: Universitas Gorontalo   

Nama Dosen: SH, S. Pd., M.A., 

1. Bagaimana keaktifan mahasiswa di kelas dalam pembelajaran Bahasa Inggris?  

Di kampus universitas Gorontalo memang tidak ada jurusan bahasa Inggris atau sastra inggris, namun 

sebagai pemenuhan mata kuliah bahasa inggris sebagai mata kuliah dasar umum sehingganya memang 

harus ada dosen-dosen yang kompeten dibidangnya. Namun jumlah dosen bahasa Inggris sendiri 

jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan program studi yang ada di 

Universitas Gorontalo. Untuk program studi akuntansi, mahasiswa cenderung memiliki kemampuan yang 

sangat timpang. Hanya satu atau dua mahasiswa saja yang bisa berpartisipasi dalam kelas, itupun untuk 

materi dan sub bab yang sangat umum, apabila materi menggunakan bahasa yang terlalu akademik 

maka biasanya mahasiswa mendapatkan kesulitan untuk memahami pokok bahasan. 

2. Apakah mayoritas mahasiswa memberikan partisipasi dalam kelas? 

Sangat sulit uuntuk memancing keaktifan mahasiswa dalam memberikan partisipasi dalam kelas, 

mahasiswa sudah menunjukan sikap apatisnya terlebih dahulu dalam pembelajaran bahasa Inggris 

dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti mereka tidak menemukan relevansi bahasa 

inggris dengan prodi akuntansi itu sendiri, atau mereka berpendapat bahwa bahasa Inggris merupakan 

mata kuliah yang sangat sulit untuk mereka mengerti  sehingga mereka kehilangan motivasi untuk 

belajar bahasa Inggris. Ketimpangan mahasiswa dalam setiap pembelajaran bahasa inggris sangat 

terlihat jelas, hanya maksimal dua orang saja dan itu-itu saja yang bisa mengambil kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelas mata kuliah bahasa Inggris. Sementara sebagian besar mahasiswa lainnya 

memilih untuk diam, baik saat ditanya maupun diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan apabila 

ada yang tidak dimengerti. 

3. Ceritakan kesulitan bapak//ibu dalam mengajar mata kuliah bahasa Inggris untuk jurusan akuntansi di 

kampus ini? 

Kesulitan yang saya hadapi lebih banyak bertumpu pada bagaimana meningkatkan motivasi mahasiswa 

dalam belajar bahasa inggris, selain itu juga sangat sulit untuk menggunakan buku ajar bahasa Inggris 

untuk akuntansi yang dijual dengan bebas karena setelah diuji coba, memang materi yang termuat 

didalamnya sangat sulit untuk diikuti mahasiswa. Sehingganya para dosen pengajar mata kuliah bahasa 

Inggris masih lebih sering menyusun kembali bahan ajar yang memang akan digunakannya. 

4. Bagaimana dukungan kampus terhadap pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada masing-masing program studi? 
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Dukungan kampus memang ada, meskipun masih sebatas himbauan untuk pembuatan bahan ajar bagi 

dosen pengampu masing-masing mata kuliah dilingkungan kampus.  

5. Apakah bapak/ibu setuju apabila dikembangakan bahan ajar bahasa Inggris yang berbasis program 

studi akuntansi? 

Tentu saja sangat setuju mengingat besarnya dampak bahan ajar pada pengajaran bahasa inggris atau 

mata kuliah apapun ya. Apalagi bila pengembangan bahan ajar bahasa inggris dengan menyesuaikan 

level kemampuan bahasa Inggris mahasiswa itu sendiri dan keadaan sehari-hari di daerah kita sehingga 

mahasiswa bisa lebih secara riil merasa menggunakan bahasa Inggris itu sendiri untuk profesi mereka 

kedepannya. 

6. Menurut bapak/ibu sepenting apakah bahan ajar bahasa Inggris dalam menunjang pembelajaran bahasa 

Inggris di program studi Akuntansi? 

Pengembangan bahan ajar sudah sangat urgent, dengan beberapa hal yang mendasarinya, salah satunya 

adalah sulitnya akses buku2 bahan ajar di Gorontalo sendiri karena memang merupakan kota kecil. Pun 

bila ada, tidak cocok dengan level bahasa Inggris mahasiswa akuntansi kita sehingganya sangat perlu 

untuk dikembangkan sehingga bisa menjadi acuan pengajaran bahasa Inggris untuk Akuntansi. 
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