
 

 

 

III. METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research & 

Development (R & D) dengan mengikuti model penelitian dan pengembangan 

Borg and Gall. Menurut Borg and Gall  (1983:775) ada sepuluh tahapan yang 

dilakukan dalam penelitian dan pengembangan yaitu: 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi; 

2. Perencanaan; 

3. Pengembangan produk; 

4. Uji coba awal; 

5. Revisi produk; 

6. Uji coba lapang; 

7. Revisi produk hasil uji coba lapang; 

8. Uji operasional produk; 

9. Revisi produk; 

10. Impementasi dan desiminasi. 

 

Dari sepuluh langkah tersebut, penilitian ini menerapkan tujuh tahapan, yaitu 

tahapan satu sampai dengan tahapan tujuh. Hal tersebut dilakukan karena 

keterbatasan waktu dan biaya peneliti. 



 62 

3.2 Tempat dan Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini bertempat di Polieknik Negeri Lampung. Lingkup penelitian dan 

pengembangan modul pembelajaran bahasa Inggris bisnis adalah pada Program 

Studi Akuntansi Semester II Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri 

Lampung. Dasar pertimbangannya adalah tempat dan lingkup penelitian masih 

berada dalam wilayah kerja peneliti, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya 

penelitian. 

 

3.3 Langkah Langkah Penelitian 

 

Langkah langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Peneliatan Tahap I 

Penelitian tahap I merupakan langkah 1 sampai dengan langkah 5 dari tahap 

penelitian dan pengembangan Borg and Gall, yaitu: 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi; 

2. Perencanaan 

3. Pengembangan produk 

4. Uji coba awal 

5. Revisi produk 

2. Penelitian Tahap II 

Penelitain tahap II merupakan implementasi langkah 6 sampai dengan langkah 7 

dari langkah penelitian dan pengembangan Borg and Gall yaitu: 

Langkah 6: Uji coba lapang 

1) Menentukan desain uji coba lapang 
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2) Menentukan teknik analisis data 

3) Melakukan analisis data 

 

Langkah 7: Revisi produk hasil uji coba lapang.  

 

3.4 Metode Penelitian Tahap I 

Penelitian tahap I ini merupakan implementasi langkah Borg and Gall dari 

langkah 1 sampai langkah 5. Langkah-langkah tersebut secara rinci sebagai 

berikut: 

 

3.4.1  Langkah 1: Penelitian dan pengumpulan informasi 

Penelitian dan pengumpulan informasi bertujuan untuk melakukan analisis 

kebutuhan. Haryono (1996: 9) menyatakan kebutuhan belajar adalah beda antara 

pengetahuan, ketrampilan atau sikap yang seharusnya dimiliki siswa dengan 

pengetahuan, ketrampilan dan  sikap yang saat ini telah mereka miliki. Penelitian 

dan pengumpulan informasi menggunakan kuisioner dan interview yang hasilnya 

adalah kebutuhan belajar siswa. 

 

Richards Jack C (2002:60) memberikan alternatif langkah-langkah kegiatan  

dalam melakukan analisis kebutuhan siswa (students need) dalam pengajaran 

bahasa Inggris. Langkah-langkah kegiatan tersebut antara lain: 

 

a. Memberikan kuisioner  

Pemberian kuisioner kepada mahasiswa diperlukan untuk mengetahui kebutuhan 

terhadap bahasa, kesulitan berkominikasi, tipe atau gaya belajar, aktifitas yang 

disukai dalam kelas, prilaku dan pendapat (beliefs) terhadap bahasa. Informasi 
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lain dari pemberian kuisioner adalah mengetahui tingkat kemampuan berbahasa 

Inggris mahasiswa (language proficiency level). Untuk mengetahui tingkat 

kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris dengan melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Selft Rating (mengukur kemampuan diri) 

Kegiatan ini merupakan bagian dari pemberian kuisioner dimana mahasiwa 

mengukur dan menentukan sendiri tingkat kemampuanya dalam 

berkomunikasi bahasa Inggris. Kuisioner self rating dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

  2. Kuisioner Pengembangan Materi 

Kuisioner tentang pengembangan materi pembelajaran meliputi tata bahasa 

(grammar), ungkapan dan fungsi bahasa (functional language), situasi, 

ketrampilan berbahasa yang spesifik, dan topik yang ingin dipelajari 

mahasiswa. Kuisioner pengembangan materi dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

b.  Interview  

Interview dilakukan terhadap sample populasi mahasiswa untuk menghimpun 

informasi data yang mungkin belum tercover dalam kuisioner dan sebagai cross 

check tingkat kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi bahasa Inggris baik 

secara lisan maupun tulis.  

 

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat langsung kegiatan pengajaran bahasa Inggris 

di kelas yang meliputi metode, teknik dan aktifitas belajar. Hasil observasi  

digunakan untuk menentukan jenis metode dan teknik pengajaran bahasa yang 

tepat bagi mahasiswa. 
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d. Pengumpulan sample kemampuan berbahasa mahasiswa 

Kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu berkomunikasi 

dalam bahasa Inggris bisnis seperti menulis surat pribadi atau bisnis, interview, 

menelpon, bernegosiasi dan presentasi. Kemampuan ini dapat diperoleh dengan 

cara memberikan task atau tugas menulis, melakukan simulasi dan test English 

proficiency  berupa test TOEFL (Test of English as Foreign Language). 

 

e. Analisis Situasi 

Selain analisis kebutuhan siswa juga dilakukan analisis situasi untuk mengetahui 

pengaruh eksternal seperti politik, sosial, ekonomi, dan institusi atau lembaga. 

Informasi lain yang perlu diketahui pada tahapan ini adalah informasi-informasi 

dan data yang berhubungan dengan kurikulum, silabus, materi ajar, dan kebijakan 

institusi, dosen, mahasiswa, waktu saat mengadopsi kurikulum, silabus dan materi 

yang baru. Informasi pendukung seperti bagimana dan seperti apa kurikulum, 

silabus dan materi selama ini digunakan untuk pengajaran bahasa, bagaimana 

kebijakan institusi dalam mensuport pembelajaran tersebut, metode dan teknik 

pembelajar apa yang digunakan oleh dosen dalam pembelajaran. Kuisioner 

analisis situasi dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

f. Review literatur 

Dalam menggali informasi dilakukan pula review literatur atau penelusuran 

pustaka yang berhubungan dengan pengembangan material pembelajaran, 

penyususnan silabus dan pengembangn materi Business English. Penelusuran 

dilakukan di perpustakaan dan di internet. Review sumber-sumber belajar juga 



 66 

menyangkut kurikulum, silabus, sistem pembelajaran, stategi, guru, materi dan 

buku teks, audio dan media belajar dan lain sebagainya.  

 

3.4.2  Langkah 2:  Perencanaan 

Penencanaan merupakan tindak lanjut setelah melakukan analisis kebutuhan 

mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditentukan tujuan dan 

kompetensi yang hendak dicapai, menentukan materi pokok yang selanjutnya 

dituangkan dalam silabus (GBPP) dan membuat satuan acara pengajaran (SAP). 

 

3.4.3 Langkah 3: Pengembangan Produk 

Pengembangan produk dikembangkan berdasarkan strategi instruksional. Bahan 

instrusksional terdiri dari modul pembelajaran, petunjuk untuk dosen dan petunjuk 

penggunaan modul untuk mahasiswa. Modul pembelajaran bahasa Inggris bisnis 

berbentuk media cetak yang dilengkapi dengan media lain seperti audio CD dan 

video CD. 

 

Penyusunan modul pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris bisnis diawali 

dengan menyusun draf yang merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian 

materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau sub kompetensi menjadi satu 

kesatuan yang sistematis. Materi disusun dengan cara mengadopsi dan 

mengadaptasi materi bahasa Inggris bisnis yang telah diseleksi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan mahasiswa.  

 

Rosid (2010) menyatakan kegiatan penyusunan draft modul hendaknya 

menghasilkan draft modul yang sekurang-kurangnya mencakup:  
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a. Judul modul; menggambarkan materi yang akan dituangkan di dalam modul; 

b. Kompetensi atau sub kompetensi yang akan dicapai setelah menyelesaikan  

    mempelajari modul; 

c. Tujuan terdiri atas tujuan akhir dan tujuan antara yang akan dicapai peserta  

    didik setelah mempelajari modul; 

d. Materi pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus  

    dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik; 

e. Prosedur atau kegiatan pelatihan yang harus diikuti oleh peserta didik untuk  

    mempelajari modul; 

f. Soal-soal, latihan, dan atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh  

    peserta didik; 

g. Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur kemampuan peserta didik  

    dalam menguasai modul; 

h. Kunci jawaban dari soal, latihan dan atau pengujian 

 

Terkait dengan kegiatan evaluasi formatif terhadap produk hasil pengembangan 

Suparman (2005) menyatakan evaluasi formatif terdiri atas empat kegiatan yaitu 

uji ahli isi/materi pelajaran, uji ahli desain, uji perorangan dan uji kelompok kecil. 

Oleh karena terbatasnya waktu dan biaya, evaluasi formatif terhadap produk 

pengembangan dilakukan tiga uji yaitu uji ahli isi/materi, uji ahli desain, dan uji 

perorangan. Kuisioer untuk uji ahli materi dan desain dapat di lihat di lampiran 4. 

 

3.4.4 Langkah 4: Ujicoba awal Produk 

Langkah ini dilakukan unuk memperoleh masukan terkait dengan penggunaan 

produk hasil pengembangan pada mahasiswa kelompok sasaran.  
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3.4.5 Langkah 5: Revisi Produk 

 

Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki produk setelah dikenakan uji coba awal. 

Revisi dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari siswa kelompok sasaran 

dan catatan lapangan. 

 

3.5  Metode Penelitian Tahap II 

Penelitain tahap II dalam penelitian dan pengembangan ini perupakan pelaksanaan 

langkah 6 dan 7 dalam model pengembangan Borg adn Gall, yoitu langkah 6: uji 

lapang, dan langkah 7: merevisi produk setelah uji coba lapang. 

 

3.5.1 Langkah 6:  Uji Coba Lapang 

 

3.5.1.1 Desain Uji Lapang 

 

Langkah 6 ini dilakukan untuk menguji produk hasil pengembangan setelah 

melalui uji coba awal dan revisi. Uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan modul pembelajaran Busniss English I pada kondisi yang 

sebenarnya. 

 

Ujicoba lapang penelitian ini dirancang dengan menggunakan desain eksperimen 

One group Pre-test – Post-test, dengan penjelasan sebagai berikut: desain ini 

terdiri satu kelompok eksperimen dan tanpa adanya kelompok kontrol. Desain ini  

dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dengan hasil post-test ujicoba 

pada kelompok yang diujicobakan. Model eksperimen yang digunakan dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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         Tabel 5.  One group pre-test - post-test design 

               Pengukuran                        Perlakuan                            Pengukuran 

     

O1                                         X                                          O2 

 

 

3.5.1.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini  merupakan seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi 

Semester II Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Sampel 

penelitian diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampling dengan beberapa pertimbangan, misalnya waktu, tenaga, dan dana 

dengan memenuhi syarat tertentu seperti pengambilan sampel didasarkan atas ciri-

ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu (Arikunto, 1997:117). Sampel penelitian 

ini adalah mahasiswa semester II Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi dan 

Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Dasar pertimbangannya adalah sampel masih 

berada dalam wilayah kerja peneliti, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya 

penelitian. 

 

Besaran sampel penelitian dengan metode eksperimen yang dapat diterima 

berdasarkan desain metode penelitian bila populasi kurang dari 100 maka lebih 

baik diambil semua (Arikunto, 1997:112). 

 

3.5.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, tes, 

observasi  dan interview. Kuisioner digunakan untuk menjaring data tentang  

kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris dan kebutuhan 

mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris. Kuisioner juga 
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digunakan untuk menjaring data daya tarik, kelayakan, dan sistematika pada 

modul pengembangan. Tes digunakan untuk menjaring data kemampuan 

mahasiswa dan mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran bahasa 

Inggris bisnis dengan menggunakan modul pengembangan.  Sedangkan observasi 

dan interview digunakan untuk menjaring data efektifitas proses pembelajaran 

mata kuliah bahasa Inggris bisnis. 

   

3.5.1.4 Teknik Analisis Data 

Data hasil ujicoba lapang diperoleh dari kelompok eksperimen berupa tes 

kemampuan awal dan akhir mahasiswa. Hasil tes dianalisis secara kuantitatif 

untuk mengetahui efektifitas pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris bisnis.  

Efektifitas pembelajaran dengan menggunakan modul Business English 1 hasil 

pengembangan ditentukan dengan dua uji, yaitu  uji-t sampel berpasangan (paired 

sample  t-test)  dan uji gain ternormalisasi. Pertama uji-t sampel berpasangan 

dengan program SPSS (Statistical Package for Social Science) untuk mengetahui 

perbedaan antara sebelum dan sesudah pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris 

dengan menggunakan modul pengembangan bahasa Inggris bisnis. Kedua nilai 

sebelum dan sesudah pembelajaran dibandingkan dan dianalisis. Hasil pengujian 

kemudian disimpulkan untuk membuktikan adanya perbedaan kemampuan 

mahasiswa setelah menggunakan modul bahasa Inggris bisnis hasil 

pengembangan.  

 

Rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan mahasiswa sebelum dan 

         sesudah menggunakan modul pembelajaran bahasa Inggris bisnis. 
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Ha : Terdapat perbedaan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah 

         menggunakan modul pembelajaran bahasa Inggris bisnis. 

 

Kedua, tingkat efektifitas pembelajaran menggunakan modul hasil pengembangan 

yang sebenarnya dilihat dari besarnya gain ternormalisasi. Gain ternormalisasi 

dihitung dengan membandingkan selisih rata-rata  dari skor awal (Hake dalam 

Juniarti., dkk, 2007) Persamaan untuk menghitung gain adalah: 

 

             Sf - Si 

g =  _____________ 

          SMAKS  - St 

 

Keterangan:  

g = rata-rata gain ternormalisasi 

Sf  = rata-rata skor tes akhir 

Si =  rata-rata skor tes awal 

 

  Tabel 3.3 Nilai gain ternormalisasi dan klasifikasi 

Rata-rata gain ternormalisasi Klasifikasi 

g >  0,70 Tinggi 

0, 30  < g >   0,70 Sedang 

g <  0,30 Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas: (1) apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam 

klasifikasi tinggi, maka efektifitasnya tinggi, (2) apabila nilai gain ternormalisasi 
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berada dalam klasifikasi sedang, maka efektifitasnya sedang, (3) apabila nilai gain 

ternormalisasi berada dalam klasifikasi rendah, maka efektifitasnya rendah. 

 

3.5.2 Langkah 7:  Revisi Produk 

 

Revisi terhadap produk dilakukan jika terdapat saran dan masukan dari kelompok 

uji coba lapang yaitu mahasiswa Program Studi Akuntansi. 


