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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Penelitian

ini

dilaksanakan

dengan

pendekatan

penelitian

pengembangan atau Research and Development (R and D). “Educational
research and development (R & D) is a process used to develop and validate
educational products “ (Borg and Gall, 1979: 624). Penelitian pengembangan
merupakan penelitian yang digunakan untuk menciptakan atau memperbaiki
suatu produk. Dalam bidang pendidikan, produk tidak selalu berupa
perangkat keras seperti buku atau alat-alat pendidikan yang lain, namun juga
dapat berupa perangkat lunak yang terkait dengan proses pendidikan (Nana
Syaudih, 2007: 164).
Borg dan Gall (1979) menjelaskan adanya 10 langkah pengembangan
model pembelajaran, yaitu: (1) pengumpulan informasi berkaitan dengan
subjek yang akan dikembangkan dengan cara studi literatur dan observasi
kelas dilanjutkan dengan penyusunan laporan mengenai kondisi yang
sebenarnya; (2) perencanaan yang meliputi menetapkan keterampilan, tujuan,
urutan pembelajaran dan uji kelayakan; (3) pengembangan rancangan produk
yang terdiri dari persiapan materi pembelajaran, buku panduan dan sarana
evaluasi; (4) uji lapangan pendahuluan yang dilaksanakan pada 1 sampai 3
sekolah dengan 6 sampai dengan 12 subjek. Data diperoleh dengan
wawancara, observasi dan kuesioner untuk dianalisis; (5) revisi produk sesuai
dengan rekomendasi berdasarkan uji lapangan pendahuluan; (6) uji lapangan
utama yang dilaksanakan pada 5 sampai dengan 15 sekolah dengan 30 sampai
dengan 100 subjek; (7) revisi produk operasional yang dilakukan berdasarkan
rekomendasi dari uji lapangan utama; (8) uji lapangan operasional yang
dilaksanakan pada 10 sampai 30 sekolah dan menggunakan 40 sampai 200
subjek. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner
untuk dianalisis; (9) revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasilcommit(10)
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membuat

laporan

yang

disampaikan

melalui

pertemuan-pertemuan

profesional dan jurnal atau diterbitkan dengan selalu mengontrol kualitas
cetakan (Borg dan Gall, 1979: 626).
Mengacu pada pendapat Borg dan Gall (1979), peneliti menggunakan
desain penelitian pengembangan 4 tahap yaitu: (1) tahap eksplorasi, yang
terdiri dari langkah 1, 2, dan 3; (2) tahap pengembangan, yang terdiri dari
langkah 4 dan 5; (3) tahap pengujian, yang terdiri dari langkah 6 dan 7 dan
(4) tahap diseminasi yang mencerminkan langkah 10.
B. Tahap Eksplorasi
1. Tujuan
Tahap eksplorasi bertujuan untuk: (1) mengumpulkan informasi
yang berkaitan dengan rencana pengembangan produk, (2) menguji
kelayakan buku teks yang ada, (3) mengobseravasi pembelajaran dengan
buku teks yang ada.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian pada tahap eksplorasi adalah metode deskriptif
kualitatif, dengan memaparkan gejala atau fenomena yang diperoleh.
3. Sumber Data
a. Informan yang terdiri dari: pengelola progam studi kebidanan (Ketua
Program Studi, Wakil Ketua I bagian Akademik dan Wakil Ketua III
bagian Kemahasiswaan, Poltekkes Suarabaya-Jawa Timur), pengguna
lulusan (Pengelola Rumahsakit dan Rumah Bersalin), dua orang dosen
bahasa Inggris dan sepuluh mahasiswa program studi kebidanan.
b. Peristiwa proses belajar mengajar mata kuliah bahasa Inggris, tiga tatap
muka dengan menngunakan buku teks yang ada.
c. Dokumen yang terdiri dari: buku teks, hand-out (materi lepas), dan
catatan-catatan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara mendalam dengan informan berkenaan dengan hal-hal
yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris sebanyak dua kali.
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b. Pengamatan terlibat pasif dalam pembelajaran bahasa Inggris sebanyak
tiga kali tatap muka.
c. Menguji kelayakan buku teks bahasa Inggris yang digunakan.
5. Teknik Analisis Data Tahap Eksplorasi
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
constant comparative method (Strauss dan Glasser, 1990). Model tersebut
terdiri dari empat komponen analisis yang saling terkait satu sama lain
secara simultan yaitu: (a) menentukan satuan informasi, (b) membuat
kategorisasi

berdasarkan

kesamaan

karakteristik

informasi,

(c)

menentukan hubungan antar kategori, (d) mengembangkan teori
berdasarkan hubungan antar kategori tersebut. Pengukuran kualaitas buku
teks digunakan parameter Cunningsworth (1997), untuk aspek kebahasaan,
dan Ericson (2005) untuk aspek strategi pembelajaran.
6. Tempat dan Waktu Penelitian Tahap Eksplorasi
Penelitian tahap ekplorasi dilaksanakan di program studi
kebidanan Surabaya dan Magetan. Waktu pelaksanaan tahap eksplorasi ini
adalah enam bulan, yaitu bulan September 2012 sampai dengan Januari
2013.
7. Output Penelitian tahap Eksplorasi
Dengan mendasarkan pada hasil temuan dan analisis data tahap
eksplorasi ini menghasilkan: informasi dan hasil penilaian kualitas buku
teks dan rumusan sebuah prototipe buku teks bahasa Inggris kebidanan
dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning.
C. Tahap Pengembangan Buku Teks
1. Tujuan
Tujuan
mengujicobakan

tahap

pengembangan

prototipe

buku

teks

buku
dalam

teks

adalah

untuk

pembelajaran

untuk

mendapatkan buku teks yang layak.
2. Mekanisme Penelitian Tahap Pengembangan Buku Teks
Mekanisme penelitian tahap pengembangan buku teks ini dijalankan
commitberikut.
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a. Penyusunan prototipe buku teks bahasa Inggris kebidanan dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning yang telah ditetapkan.
b. Melalui Focus Group Discussion, mengkaji kelayakan prototipe buku
teks bahasa Inggris kebidanan dengan pendekatan Contextual
Teaching and Learning. Kelayakan ini dikembangkan berdasarkan
pada aspek isi dan metodologi, keberterimaan bagi mahasiswa serta
keefektivan aktivitas pembelajaran.
c. Melalui Focus Group Discussion, mengidentifikasikan kekurangan
yang dijumpai pada uji coba prototipe buku teks bahasa Inggris
kebidanan dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning dari
aspek metodologis, keberterimaan bagi mahasiswa serta keefektivan
aktivitas pembelajaran.
d. Melaksanakan revisi terhadap komponen-komponen bahan ajar yang
kurang berdasarkan pada uji coba pembelajaran berdasarkan aspek
metodologis, keberterimaan bagi mahasiswa serta keefektivan aktivitas
pembelajaran.
e. Mengkaji kelayakan prottipe buku teks

bahasa Inggris kebidanan

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning berdasarkan
teori-teori metode pembelajaran Bahasa Inggris serta keterlaksanaan
bahan ajar tersebut bagi mahasiswa dengan mengadakan focus group
discussion dan/atau rekomendasi dari pakar untuk mendapatkan
persetujuan dan atau feed-back atas prototipe yang telah disusun.
f. Mengulangi pembelajaran menggunakan prototipe yang telah direvisi,
dan mengkaji ulang sebagaimana pada item (b).
3. Pihak yang Terlibat
a. Dosen
Keterlibatan dosen dalam tahap pengembangan adalah sebagai
pelaksana pebelajaran di dalam kelas dengan menggunakan prototipe.
b. Mahasiswa
Mahasiswa merupakan agen pembelajaran, yang mengalami
commitmenggunakan
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c. Pakar
Pakar dilibatkan untuk mengkaji prototipe pada tahap
pengembangan, yang menguji kelayakan proto model dari aspek
kecukupan materi berdasarkan isi, sebagai buku teks bahasa Inggris
yang diharapkan sudah memenuhi standard contextual teaching and
learning.
d. Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan memiliki peran sebagai acuan tentang
luaran yang diharapkan dari pembelajaran bahasa Inggris kebidanan;
yang digunakan untuk mengembangkan aspek isi dan metodologi
untuk menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan.
e. Peneliti
Peneliti
pengembangan,

merupakan
mulai

dari

pengendali

seluruh

aktivitas

merencanakan

rumusan

prototipe,

mengendalikan implementasi proto-model, mengobservasi, merevisi,
sampai melaporkan draft buku teks.
4. Tempat dan Waktu Penelitian Tahap Pengembangan Buku Teks
Tempat pengembangan buku teks adalah Program Studi Kebidanan
Magetan, Poltekkes Suarabaya sebagai basis pengembangan buku teks.
Waktu tahap pengembangan adalah 5 (lima) bulan, yaitu bulan Maret
sampai dengan Juli 2013.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada tahapan pengembangan dilakukan dengan
teknik:

(1)

observasi,

untuk

mendapatkan

data

tentang

proses

pembelajaran; (2) focus group discussion, untuk mendapatkan data tentang
kelayakan proto model; (3) kuis, untuk mendapatkan data tentang hasil
belajar.
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
constant comparative method (Strauss dan Glasser, 1990). Model tersebut
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secara simultan yaitu: (a) menentukan satuan informasi, (b) membuat
kategorisasi

berdasarkan

menentukan hubungan

kesamaan

karakteristik

informasi,

(c)

antar kategori, (d) mengembangkan teori

berdasarkan hubungan antar kategori tersebut.
7. Output Penelitian Tahap Pengembangan Buku Teks
Penelitian tahap pengembangan ini akan menetapkan prototipe
menjadi model buku teks bahasa Inggris kebidanan dengan pendekatan
Contextual Teaching and Learning yang layak.
D. Tahap Pengujian Buku Teks
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian tahap uji terbatas adalah: mrnguji efektifitas buku
teks yang telah dikembangkan dalam skala yang luas.
2. Metode Penelitian
Pada tahap pengujian buku teks ini metode penelitian yang
digunakan adalah ekperimen semu. Tahap pengujian model berfokus pada
hasil pembelajaran yang dicapai oleh mahasiswa. Subjek penelitian pada
tahap ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol. Kedua kelompok ini setelah dipilih secara seimbang
(homogin) dilanjutkan dengan pelaksanaan treatment. Pada kelompok
kontrol diberikan pembelajaran dengan buku teks yang diterapkan selama
ini, sedangkan pada kelompok eksperimen diberikan pembelajaran dengan
buku teks dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning.
Setelah dilaksanakan treatment diadakan posttest yang diberikan
kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hasil tes akhir dari
kedua kelompok dibandingkan dengan anava satu jalan. Design penelitian
tersebut adalah eksperimen semu. Eksperimen semu ialah metode yang
mendekati percobaan sesusungguhnya tetapi tidak mengontrol semua
variable yang relevan. Harus ada kompromi dalam menentukan validitas
internal dan eksternal sesuai dengan batasan-batasan yang ada (Moh.
Nasir, 1998: 86). Quasi Experiment is used when radom assignment of
commit
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been done (Borg & Gall, 1979: 556-557). Design eksperimental tersebut
dapat divisualisasikan sebagai berikut.
Pengukuran

Perlakuan

Pengukuran

(pre-test)

(post-test)

Kelompok Percobaan

---

X-1

T-1

Kelompok Kontrol

---

---

T-1

Catatan: antara kelompok percobaan dan kontrol harus homogen
(Moh Nazir, 1995: 278-294)
Prosedur dalam melaksanakan percobaan dengan desain ini
adalah sebagai berikut:
a. pilihlah unit percobaan secara random dari suatu populasi,
b. jagalah supaya kedua kelompok tersebut mempunyai homogenitas
yang tinggi,
c. gunakan perlakuan terhadap kelompok percobaan dan tanpa perlakuan
pada kelompok kontrol,
d. ukurlah hasil perlakuan, misalnya dengan melakukan post-test,
e. hitunglah mean dari masing-masing ukuran kelompok dan bandingkan
dengan menggunakan statistik yang cocok.
3. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi
Kebidanan Politeknik Kesehatan, Kemenkes Surabaya di seluruh Jawa
Timur.
b. Sampel
Sampel penelitian diambil dari dua kelas, yaitu kelas Bangkalan
dan kelas Surabaya. Setiap institusi diambil dua kelas, satu kelas untuk
kelas eksperimen dan kelas lainnya untuk kelas kontrol. Satu kelas
terdiri dari 40 mahasiswa. Dengan demikian, total mahasiswa sampel
sebanyak 160 mahasiswa.
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Pengambilan

sampel

dilakukan

secara

purposive

atas

pertimbangan (a) Program Studi Kebidanan Politeknik Kesehatan
Magetan mewakili politeknik kesehatan wilayah kota dan kabupaten
kecil, (b) Program Studi Kebidanan Politeknik Kesehatan Surabaya
mewakili politeknik kesehatan wilayah kota besar.
4. Teknik Pengumpulan Data
Data pada tahap pengujian model dikumpulkan menggunakan
teknik tes. Tes kemampuan berbahasa Inggris terdiri dari empat aspek
kemampuan berbahasa, yaitu speaking, listening, reading dan writing. Tes
kemampuan reseptif (listening dan reading) berbentuk test objektif pilihan
ganda dengan empat alternatif pilihan, dan test produktif (speaking dan
writing) berbentuk tes perbuatan. Penilaian menggunakan skala 100.
Kisi-kisi instrumen dari keempat keterampilan berbahasa sebagai
berikut.
a) Listening
Aspek-aspek penilaian dan penskoran dalam tes listening sebagai
berikut.
No
Aspek
Skor
1
Pemahaman arti kata
40
2
Pemahaman pesan teks
60
b) Reading
Aspek-aspek penilaian dan penskoran dalam tes reading sebagai
berikut.
No
Aspek
Skor
1
Pemahaman arti kata
20
2
Pemahaman topik umum
40
3
Pemahaman detail teks
40

c) Speaking
Aspek-aspek penilaian dan penskoran dalam tes speaking sebagai
berikut.
No
Aspek
Skor
1
Ketapatan pilihan kata
30
2
Struktur kalimat
30
3
Kelancaran commit
berbicara
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d) Writing
Aspek-aspek penilaian dan penskoran dalam tes writing sebagai
berikut.
No
Aspek
Skor
1
Ketepatan pilihan kata
20
2
Struktur kalimat dan paragraf
20
4
Penggunaan tanda baca
20
5
Urutan gagasan (koherensi & kohesi)
20
5. Teknik Analisis Data Tahap Pengujian Buku Teks
Untuk mengetahui keefektifan buku teks bahasa Inggris kebidanan
dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning, sesuai desain
penelitiannya, analisis data menggunakan analisis anava satu jalur. Oleh
karena menggunakan statistik anava, langkah-langkah analisis ialah (a) uji
normalitas, (b) uji homogenitas, (c) analisis statistik anava.
a. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji Liliefors. Uji ini
digunakan bilamana mean dan varians tidak diketahui tetapi harus
diestimasi dari data dan menggunakan prosedur uji beda (Duwi
Priyatno, 2009: 187). Berdasarkan metode ini, maka data normal jika
nilai signifikansi atau P (probabilitas) lebih besar dibanding dengan
taraf signifikansi yang ditentukan oleh peneliti. Jadi jika nilai sig / P >
α = normal.
b. Uji Homogenitas Levene’s Test of Equality of Error Variances
Uji Levene digunakan untuk menguji homogenitas (kesamaan)
varians dari seluruh group yang diuji. Uji ini dipilih karena paling
sedikit bergantung pada asumsi normalitas dibanding dengan uji-uji
lainya. (Duwi Priyatno, 2009: 96). Berdasarkan metode ini, maka data
homogenitas diperoleh dengan menghitung selisih absolut dari tiap-tiap
case terhadap rata-rata sel masing-masing, kemudian dibuat analisis uji
beda. Dengan cara seperti ini, maka data homogen jika nilai signifikansi
atau P (probabilitas) lebih besar dibanding dengan taraf signifikansi
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Untuk mengetahui keefektifan bahan ajar

bahasa Inggris

berbasis ESP dengan pendekatan contextual teaching and learning,
sesuai desain penelitiannya, analisis data menggunakan statistik student
t atau t test. Oleh karena menggunakan teknik statistik uji beda dua
rerata, langkah-langkah analisis ialah (1) uji persyaratan analisis yang
meliputi (a) uji normalitas, dan (b) uji homogenitas; (2) analisis
inferensial menggunakan statistik t test.
1) Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji Liliefors. Uji ini
digunakan bilamana mean dan varians tidak diketahui tetapi harus
diestimasi dari data dan menggunakan prosedur uji beda (Duwi
Priyatno, 2009: 187). Berdasarkan metode ini, maka data normal
jika nilai signifikansi atau P (probabilitas) lebih besar dibanding
dengan taraf signifikansi yang ditentukan oleh peneliti. Jadi jika nilai
sig / P > α = normal.
2) Uji Homogenitas Levene’s Test of Equality of Error Variances
Uji

Levene

digunakan

untuk

menguji

homogenitas

(kesamaan) varians dari seluruh group yang diuji. Uji ini dipilih
karena paling sedikit bergantung pada asumsi normalitas dibanding
dengan uji-uji lainya. (Duwi Priyatno, 2009: 96). Berdasarkan
metode ini, maka data homogenitas diperoleh dengan menghitung
selisih absolut dari tiap-tiap data terhadap rata-rata sel masingmasing, kemudian dibuat analisis uji beda. Dengan cara seperti ini,
maka data homogen jika nilai signifikansi atau P (probabilitas) lebih
besar dibanding dengan taraf signifikansi yang ditentukan oleh
peneliti. Jadi jika nilai sig. / P > α = homogen.
3) Analisis Statistik t test
Langkah-langkah perhitungan analisis statistik t test satu ekor
kanan (Sudjana, 1992:304-305) sebagai berikut.
(1) Menentukan hipotesis statistik:
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Ho = μ 1 ≤ μ 2
H1 = μ 1 > μ 2

(n 1 kecil, σ 1 = σ 2 )

(2) Memilih taraf signifikansi (α) sebesar = 0,01 atau 0,05
Db (derajad kebebasan) k = n 1 + n 2 – 2 = 8 + 8 – 2 = 14
(3) Memilih statistik uji:
Mengolah dan menganalisis data dengan rumus statistik t
test:
t=

(x

−

x
s +s
n n

1

2

2

2

1

2

)

(Nurgiantoro, 2001:109)

Keterangan:
t

= Koefisien yang dicari

x

1

x
n

2

= Nilai rata-rata kelompok A
= Nilai rata-rata kelompok B
= Jumlah subjek

S2 = Taksiran varian

Rumus mencari tasiran varian sebagai berikut.

(∑ x1) 2  
( ∑ x 2) 2 
2
2
∑
 + ∑

−
−
 x1
  x2
2
n1  
n2 
S = 
n1 + n2 − 2

(4) Penentuan Daerah kritik:
Daerah penerimaan Ho

daerah
penolakan Ho
Kanan
+α
Penentuan daerah
kritik:
Ho
ditolak
bila t-hitung > t (t α; db)
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(5) Keputusan Uji:
Ho ditolak bila harga t-hitung jatuh pada daerah penolakan
dan sebaliknya.
1) Waktu dan Tempat Penelitian Tahap Pengujian Model
Pengujian direnakan untuk dilaksanakan pada akhir tengah
semester (akhir pembelajaran dengan penerapan model kontekstual)
yaitu pada akhir bulan Januari 2013. Tempat pengujian model adalah
Program Studi Kebidanan Politeknik Kesehatan Magetan dan Program
Studi Kebidanan Politeknik Kesehatan Surabaya.
2) Output Penelitian Tahap Pengujian Model
Output penelitian pada tahap pengujian model adalah bahan ajar
bahasa Inggris berbasis ESP dengan pendekatan contextual teaching
and learnin yang efektif. Keefektifan model tersebut ditandai dengan
perbedaan skor yang signifikan pada kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen.
E. Tahap Diseminasi
Tahap diseminasi adalah tahap sosialisasi produk yang telah
dikembangkan dengan harapan bahwa model tersebut dapat diterapkan
sebagai buku teks bahasa Inggris dalam lingkup terkait. Diseminasi dilakukan
dengan cara: (1) penerbitan pada jurnal ilmiah internasional, (2) menerbitkan
buku teks bahasa Inggris kebidanan dengan pendekatan Contextual Teaching
and Learning.
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