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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Berikut penjelasan mengenai metode penelitian, desain penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan. 

3.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan (Research and Development) karena diharapkan dapat 

menghasilkan produk (bahan ajar) yang valid dan reliable. Sugiyono (2014, hlm. 

407) menyatakan metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut. 

Hasil analisis pada penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Tujuan utama dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

bahan ajar BIPA bagi ekspatriat dengan model hierarki Gagne. Hal ini mendasari 

model pengembangan yang akan memudahkan pelajar BIPA memahami materi 

yang sesuai dengan konteks kebutuhannya sebagai pekerja. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model Hannafin & Peck. Supriatna dan Mochamad 

(2009) mendefinisikan model Hannafin & Peck adalah desain pengajaran yang 

terdiri dari tiga fase, yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, fase pengembangan 

dan implementasi. Gambar di bawah ini menunjukkan tiga fase utama dalam model 

Hannafin dan Peck. 
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Gambar 3.2.1 

 Model Pengembangan Hannafin & Peck 

Penjelasan mengenai prosedur atau tahapan penelitian diuraikan sebagai berikut. 

(1) Analisis Kebutuhan (Need Assessment) 

“The purpose of needs assessment is to define clearly the specifications of a 

project. During this phase, the designer develops an understanding of the student 

for whom the program is to be developed, the environment in which the program 

will be used, the constraints within which the program will be developed, the 

goals and objectives the program is to achieve, and the assessment items that 

will be used to determine the extent to which objectives have been met. The 

designer identifies the skills and knowledge the student is to acquire during the 

lesson, as well as those the student must possess prior to beginning the lesson”. 

(Hannafin and Peck, 1988, hlm. 60-61) 

Tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mendefinisikan dengan jelas 

spesifikasi penelitian. Selama fase ini, peneliti mengembangkan pemahaman 

siswa untuk siapa bahan ajar tersebut akan dikembangkan, lingkungan di mana 

bahan ajar akan digunakan, tujuan dan sasaran penelitian untuk menentukan 

sejauh mana analisis kebutuhan telah dipenuhi. Peneliti pun mengidentifikasi 

keterampilan dan pengetahuan siswa selama pelajaran, serta fase ini 
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mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan melalui kesenjangan yang dimiliki 

setiap pemelajar dengan apa yang telah dimiliki sebelumnya. 

(2) Desain (Design) 

Informasi yang telah diperoleh dari analisis kebutuhan merupakan dasar 

untuk membuat desain. Desain tersebut berupa rancangan bahan ajar BIPA 

berdasarkan kurikulum pembelajaran bahasa asing yang mengacu kepada CEFR 

(The Common European Framework of Reference for Languange) dan model 

hierarkis Gagne. 

“During this phase, the designer determines the sequence in which the 

objectives will be met, expands the list of objectives and assessment items to 

include a description of the activities that will meet each objective, and transfers 

the entire lesson to story board.” (Hannafin and Peck, 1988, hlm. 61) Artinya, 

selama fase ini peneliti menentukan urutan tujuan yang akan dipenuhi, 

memperluas daftar tujuan dan item penilaian untuk mendeskripsikan kegiatan 

yang akan memenuhi setiap tujuan ke papan cerita (storyboards).  Berikut desain 

story boards bahan ajar BIPA bagi ekspatriat melalui model hierarkis Gagne. 

 

Gambar 3.2.2 

Desain Story boards. 

(3) Pengembangan dan Implementasi (Develop and Implement) 

Pada tahap ini pengembangan dilakukan dengan mengembangkan materi 

bahan ajar yang telah divalidasi. Validasi dilakukan dengan menghadirkan 

beberapa pakar atau ahli pada bidang BIPA atau expert judgement (penilaian 
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ahli). Kemudian melakukan perbaikan atas validasi desain dari penilaian ahli, 

revisi produk, dan dapat dilaksanakan uji coba kelayakan produk. 

Adapun kerangka piker penyusunan bahan ajar BIPA bagi ekspatriat dengan 

model hierarkis Gagne. 

        

 

 

Gambar 3.2.3 

Kerangka Pikir Penyusunan Bahan Ajar BIPA bagi Ekspatriat dengan model 

Hierarkis Gagne 

 

3.3 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini yaitu orang asing yang bekerja di Indonesia 

(ekspatriat) sedang dan pernah belajar bahasa Indonesia, dan instruktur/tutor BIPA. 

Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan untuk menguji produk yaitu di balai 

bahasa UPI Bandung. Berikut deskripsi partisipan yang terlibat dalam penelitian 

ini. 
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Tabel 3.3.1 

Partisipan 

No. Nama L/P Asal Negara Jenis Pekerjaan/Jabatan 

1. Ch P China Media/Talent Manager 

2. Chnh P China E-commerce/Marketing 

Direktur 

3. Sfr P China Adviser After Sales 

4. Kr P Jepang Pendidikan/Asistant 

Director 

5. Kmg L Jepang Manufaktur/Management 

Planning Office Manager 

6. Kri P Jepang Pendidikan/Pengajar 

7. M P Jepang Pendidikan/Pengajar 

8. Mnk P Jepang Manufaktur 

9. Hrs L Jepang Wiraswasta 

10. J L Korea Selatan Olahraga/Pelatih 

11. Hyg P Korea Selatan Pendidikan/Pengajar 

12. C L Korea Selatan Angkatan Udara 

13. S L Korea Selatan Pendidikan/Pengajar 

14. SY L Korea Selatan Manufaktur/Director 

15. Sn L Korea Selatan Manufaktur/Manager 

16. Ash P Thailand Pendidikan/Pengajar 

17. Srdn L Thailand Wiraswasta 

18. Wld L Thailand Manufacture/Office 

Manager 

19. Wkj P Thailand Wiraswasta 

20. Wdh P Thailand Penerjemah 

 



43 
 

 
Dea Nurrohmah Fauziah, 2018 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIPA BAGI EKSPATRIAT DENGAN MODEL HIERARKIS GAGNE 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Data tersebut jika digambarkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. 

Diagram 3.3.1 

Partisipan Bahan Ajar BIPA bagi Ekspatriat 

          

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang sebagai Ekspatriat dari 

berbagai negara, di antaranya negara China, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. 

Hasil sebaran angket responden bahan ajar BIPA bagi ekspatriat menunjukkan 

negara Korea Selatan yang paling dominan, yaitu sebanyak 35%, diikuti Jepang 

30%, Thailand 20%, dan China 15%. 

Diagram 3.3.2 

Lembaga/Bidang/Perusahaan 

China
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Adapun lembaga, bidang, atau perusahaan yang mereka tekuni, yaitu 

manufaktur, media, militer, pendidikan, penerjemah, dan wiraswasta. Hasil 

sebaran angket yang paling dominan pada lembaga, bidang, atau perusahaan 

yang dijalani oleh masing-masing partisipan, yaitu bidang pendidikan sebanyak 

35%, diikuti bidang manufaktur 20%, sebagai wiraswasta 20%, bidang media 

15%, sebagai militer dan penerjemah sebanyak 5%. Bidang pendidikan yang 

ditekuni yakni sebagai pengajar di lembaga formal maupun informal yang ada 

di Bandung dan Jakarta. 

Diagram 3.3.3 
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Jabatan yang dimiliki masing-masing partisipan, di antaranya adviser, 

asisten direktur, direktur, letkol AU, manajer, penerjemah, dan pengajar. 

Jabatan sebagai pengajarlah yang paling dominan sebanyak 41%, diikuti 

manajer 23%, direktur, 12%, dan asisten direktur, adviser, letkol AU, 

penerjemah sebanyak 6%. 

 

 

 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai 

berikut. 

1) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi diperoleh dari berbagai macam sumber tertulis yang 

menjadi acuan dalam proses pengembangan bahan ajar BIPA bagi ekspatriat. 

Studi dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan 

membaca dari berbagai macam sumber yang berhubungan dengan BIPA, 

ekspatriat, dan model hierarkis Gagne. 

2) Lembar Observasi 

Lembar observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal dengan 

perspektif peneliti sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 

Tabel 3.4.1 

Kisi – kisi Instrumen Lembar Observasi 

No.  Kategori  Indikator  Keterlaksanaan 

1. Bahan Ajar Kurikulum 

BIPA 

1. Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan 

kurikulum BIPA. 

Silabus BIPA 2. Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan 
kompetensi pada silabus BIPA. 
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Media 3. Bahan ajar didukung oleh media yang ada 
(laptop, infokus, speaker, dll) untuk 

mencapai proses pembelajaran. 

Ketersediaan  4. Balai bahasa menyediakan bahan ajar di 
perpustakaan. 

Sumber 

Belajar 

5. Sumber belajar (bahan ajar) yang 

digunakan sesuai dengan tujuan belajar 
peserta didik. 

 

 

 

 

 

3) Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memeroleh informasi langsung baik itu dari 

pelajar asing, maupun peserta didik. Wawancara yang digunakan yaitu 

wawancara bebas terpimpin. Hal ini dilakukan untuk memudahkan responden 

menjawab pertanyaan secara bebas sesuai dengan pendapatnya namun masih 

dalam ketentuan agar tetap terkendali. Berikut pertanyaan yang terdapat dalam 

wawancara. 

Tabel 3.4.2 

Kisi – kisi Instrumen Pedoman Wawancara 

No.  Kategori  Keterlaksanaan 

1. Peserta 

Didik 

1) Kenapa memilih negara Indonesia untuk tujuan Anda 

bekerja? 

2) Apakah bahan ajar yang digunakan pada saat Anda belajar 

sudah sesuai dengan kebutuhan tujuan belajar Anda? 

3) Materi apa yang Anda butuhkan dan sesuai dengan tujuan 

belajar Anda? 

4) Bahan ajar seperti apa yang Anda butuhkan? 
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5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan Anda untuk belajar 

bahasa Indonesia? 

6) Materi apa yang paling sulit Anda kuasai? 

 

4) Angket Analisis Kebutuhan 

Angket analisis kebutuhan diberikan kepada siswa maupun pengajar untuk 

mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk penyusunan bahan ajar. 

Tabel 3.4.3 

Kisi – kisi Instrumen Analisis Kebutuhan Siswa BIPA 

No.  Kategori  Keterlaksanaan 

1. Identitas 1) Nama 

2) Jenis Kelamin 

3) Usia 

4) Asal Negara 

2. Pertanyaan 1) Latar belakang pendidikan terakhir. 

2) Jabatan dan bidang pekerjaan yang ditekuni. 

3) Materi bahasa Indonesia yang dibutuhkan untuk memenuhi 

tujuan belajar siswa. 

4) Kemampuan berbahasa Indonesia yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tujuan belajar siswa. 

5) Kemampuan berbahasa Indonesia yang dianggap paling 

sulit. 

6) Sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan. 

7) Media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar. 

8) Waktu yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Indonesia. 

9) Pelatihan bahasa Indonesia yang selalu dikerjakan. 

10) Kesulitan yang dihadapi ketika mengerjakan tugas 

bahasa Indonesia. 

 

5) Lembar Pertimbangan Ahli 
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Lembar pertimbangan ahli dilakukan untuk memvalidasi rancangan bahan 

ajar yang telah disusun sesuai dengan tahapan pengembangan agar memeroleh 

bahan ajar yang layak dari segi isi dan penggunaan. 

Tabel 3.4.4 

Kisi – kisi Lembar Pertimbangan Bahan Ajar 

dengan Model Hierarkis Gagne 

 

No. 

 

Aspek 

 

Keterlaksanaan 

1.  Karakteristik  1) Self Instructional 

Dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri. 

2) Self Contained 

Seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau 

subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan 

ajar secara utuh. 

3) Stand Alone 

Bahan ajar tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak 

harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. 

4) Adaptive 

Bahan ajar memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

5) User Friendly 

Instruksi dan paparan informasi bersifat membantu dan 

bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan 

pemakai dalam merespons dan mengakses sesuai dengan 

keinginan. 

2. Isi atau Materi 1) Materi sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, dan 

model hierarkis Gagne. 

2) Latihan sesuai dengan indikator/tujuan pembelajaran 

dalam silabus dan model hierarkis Gagne. 
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3) Kegiatan pembelajaran berkaitan dengan kebutuhan atau 

karakteristik siswa. 

3. Penyajian 

Materi 

1) Menuliskan tujuan/indikator pembelajaran pada setiap unit. 

2) Menyajikan butir ajar/ materi sesuai dengan model 

hierarkis Gagne. 

3) Menyajikan keterkaitan keterampilan berbahasa, sekurang-

kurangnya dua keterampilan pada setiap unit. 

3. Bahasa dan 

Keterbacaan 

1) Memuat kosakata yang sering digunakan khususnya 

dalam dunia kerja. 

2) Memuat kosakata yang mudah dilafalkan. 

3) Memuat kalimat sederhana yang sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator. 

4) Memuat paragraf yang terstruktur dengan baik. 

5) Memuat wacana yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil studi dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket analisis 

kebutuhan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data kuantitatif 

didapat dari hasil angket validasi desain bahan ajar yang dilakukan oleh ahli/pakar, 

pembelajar, dan pemelajar yang terlibat dalam penelitian ini. 

Berikut rumus untuk analisis data skor hasil validasi desain bahan ajar yang 

diadaptasi dari Nurgiyantoro (2016). 

Nilai total= 
Jumlah  nilai yang  diperoleh

jumlah  nilai maksimal
 x 100 = ……….. 
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Tabel 3.5.1 

Konversi Penilaian Ahli dan Penilaian Tanggapan Siswa 

Interval Tingkat 

Presentase 

Kualifikasi Keterangan 

90-100 Sangat Baik Tidak Perlu Direvisi 

75-89 Baik Tidak Perlu Direvisi 

65-74 Cukup Direvisi 

55-64 Kurang Direvisi 

> 54 Sagat Kurang Direvisi 

 


