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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan 

(research and development). Metode ini berfokus pada produk yang dikembangkan 

serta uji efektivitas terhadap produk tersebut. Akker (1999, hlm. 7) menyatakan 

bahwa karakteristik terpenting dari metode research and development yaitu sebagai 

berikut. 

1) Penyelidikan awal. Peneliti melakukan pencarian data secara akurat mengenai 

masalah yang terjadi sebelum mengembangkan produk. Kegiatan khas dari 

penyelidikan awal di antaranya tinjauan pustaka, konsultasi ahli, dan 

penghimpunan data melalui beragam instrumen. 

2) Pencocokan teoretis. Produk yang dikembangkan perlu dicocokkan dengan 

teori-teori yang relevan dengan produk tersebut. Pencocokan ini dilakukan agar 

produk yang dihasilkan berbasis keilmuan, rasional, dan menyelesaikan 

permasalahan yang telah diselidiki. 

3) Pengujian empiris. Produk yang sedang dikembangkan perlu diuji secara 

bertahap. Pertama, produk dinilai dari aspek fungsional oleh para penguji atau   

expert judgement dari setiap variabel penelitian. Kedua, produk dilihat 

kegunaannya ketika diaplikasikan pada sasaran penelitian. 

4) Proses dokumentasi data, analisis, dan refleksi selama proses penelitian. 

Metode penelitian dan pengembangan menitikberatkan pada produk sehingga 

setiap langkah yang dilakukan perlu didampingi oleh pendokumentasian data, 

analisis, dan refleksi secara terstruktur dan berkesinambungan. 

Penelitian ini menggunakan educational research and development karena 

peneliti berusaha mengembangkan produk media pelatihan menyimak BIPA 

tingkat dasar berbasis android. Adapun jenis penelitian dan pengembangan yang 

digunakan masih tergolong sederhana karena sifatnya tidak multiyears. 

 Prosedur Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah Desain Hannafin and 

Peck. Penelitian dan pengembangan versi Hannafin and Peck memiliki tiga 



19 
 

Roi Setiawan, 2019 
PENGEMBANGAN MEDIA PELATIHAN MENYIMAK MELALUI APLIKASI ANDROID UNTUK BIPA TINGKAT 
DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

prosedur utama yang perlu dilakukan secara berurutan serta satu prosedur yang 

perlu dilakukan secara berkala. Berikut ini merupakan prosedur penelitian yang 

dilakukan pada penelitian ini. 

 

 

Bagan 3.1 

Prosedur Penelitian Hannafin and Peck 

 

 

 

 

 

 

 

1) Analisis Kebutuhan. Pelaksanaan analisis kebutuhan bertujuan agar peneliti 

dapat mengetahui urgensi pembuatan atau pengembangan suatu produk. Urgensi 

produk dapat ditinjau dari sudut pandang kebutuhan kognisi, efisiensi produk, 

metode pembelajaran, dan sasaran penelitian. Analisis kebutuhan dilaksanakan 

dengan cara studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Seluruh data yang 

didapatkan pada tahap ini disebut profil pembelajaran. 

2) Desain Produk. Seluruh informasi yang diperoleh dari fase analisis kebutuhan 

diolah menjadi sebuah rancangan media dan pelatihan. Pengolahan tersebut 

dilaksanakan pada fase desain produk. Seluruh langkah administratif 

pengembangan seperti pembuatan skenario, Garis Besar Isi Media, flowchart, 

dan storyboard harus dilaksanakan. Pada fase ini, penelitian menghasilkan 

produk hipotetik atau prototipe dari produk yang akan dikembangkan. Selain itu, 

expert judgement dilaksanakan pada fase ini juga.  

3) Pengembangan dan Implementasi. Pada fase ini, produk yang telah melalui 

proses evaluasi dan revisi pada fase desain produk diujikan dalam proses 

pelatihan. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengecek efektivitas produk dan 

respons pembelajar terhadap produk yang dikembangkan.  

4) Evaluasi dan Refleksi. Fase ini dilakukan secara berkala. Setiap fase yang 

berurut telah diselesaikan, peneliti perlu melaksanakan evaluasi dan refleksi 

Analisis 

Kebutuhan 
Desain Produk 

Pengembangan 

dan Implementasi 

Evaluasi dan Refleksi 
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sehingga capaian setiap fase dapat dilaksanakan secara maksimal. Tujuan 

pelaksanaan dari fase ini adalah pengecekan dan pemenuhan data yang 

diperlukan pada setiap fase yang berurutan. 

Dalam model ini setiap fase akan dilakukan penilaian dan pengulangan, hal 

ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan berkualitas. Prosedur 

pengembangan digambarkan sebagai berikut. 

 

Bagan 3.2 

Alur Penelitian 

PROFIL PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

DESAIN PRODUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

PRODUK AKHIR MEDIA PELATIHAN MENYIMAK MELALUI APLIKASI 

ANDROID UNTUK BIPA TINGKAT DASAR 

 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini terdiri atas empat pakar dan tiga 

pembelajar BIPA tingkat dasar. Pakar dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria yang 

disesuaikan dengan dimensi penilaian. Dua dimensi yang menjadi fokus penilaian 

Studi Literatur Studi Empirik Data 

Evaluasi dan Refleksi 1 Profil Pembelajaran 

Integrasi Profil ke dalam 

Desain Produk 
Pembuatan Skenario Pembuatan 

Flowchart/ Diagram 

Alur 

Pembuatan 

Storyboard 

Perekaman 

dan 

Pengeditan 

Video 

Perekaman 

Suara 

Rancangan dan 

Pengembangan  

Produk  

 

Timbangan Pakar Revisi Produk Produk Hipotetik 

Uji Coba Produk Analisis Respons 

Pembelajar 

Evaluasi dan Refleksi 3 

Revisi Produk 
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adalah efektivitas produk ditinjau dari dimensi media pelatihan dan pembelajaran 

BIPA.  Subjek penelitian selanjutnya adalah tiga pembelajar BIPA tingkat dasar. 

 Teknik Penelitian 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut. 

1) Studi Dokumentasi. Peneliti melakukan studi pustaka mengenai BIPA, 

pembelajaran menyimak, serta standar acuan pembelajaran yang telah 

dilegitimasi suatu lembaga. Teknik ini dilakukan sebagai acuan atau patokan 

dalam proses pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi android untuk 

pembelajaran menyimak BIPA. Studi dokumentasi juga dapat digunakan 

untuk mengecek ulang kondisi ideal pembelajaran secara teoretis dan kondisi 

objektif pembelajaran. Berikut ini sumber pustaka acuan peneliti dalam 

mengembangkan media pembelajaran menyimak berbasis Android. 

a. Common European Framework Reference (CEFR) for Language. 

b. Dasar-dasar Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) 

c. Silabus BIPA Balai Bahasa UPI 

d. Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Internasional Tingkat-A1 (Badan 

Bahasa) 

2) Observasi, dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dalam pembelajaran 

menyimak. Peneliti akan terlibat dalam pembelajar sebagai observer. Hal-hal 

yang akan diteliti adalah pelaksanaan pembelajaran, metode, media 

pembelajaran menyimak, dan respon pembelajar. Observasi dilaksanakan di 

Lembaga BIPA. 

3) Wawancara, teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti pada 

identifikasi masalah. Peneliti akan mewawancarai dua orang pengajar BIPA 

dari Pusat Pengkajian dan Pengajaran BIPA FPBS UPI. Wawancara 

dilakukan secara tidak terstruktur sehingga peneliti sudah meyediakan 

pedoman. Hasil wawancara ini diharapkan mampu menguak permasalahan 

yang terjadi dalam pembelajaran menyimak dan urgensi penggunaan media 

dalam pembelajaran. 
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4) Timbangan Pakar, dilakukan untuk menilai produk dari aspek media 

pembelajaran dan pembelajaran BIPA. Penilaian diberikan oleh empat orang 

ahli yang terdiri dari dua ahli media pembelajaran dan dua ahli pembelajaran 

BIPA.  

5) Angket Respons Pembelajar. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk 

melihat pandangan pembelajar mengenai produk yang dikembangkan. Selain 

itu, pembelajar diharapkan memberi rekomendasi terhadap produk sehingga 

peneliti dapat mengembangkannya menjadi lebih baik. 

6) Tes, dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kontribusi media pelatihan 

menyimak berbasis Android yang dikembangkan dalam penelitian ini untuk 

pencapaian kompetensi pembelajaran BIPA tingkat dasar. Tes ini berupa 

latihan yang terdapat dalam media pembelajaran BIPA berbasis Android. 

3.4.2 Teknik Pengolahan Data 

Data yang sudah dikumpulkan harus segera ditindaklanjuti oleh peneliti. 

Berikut ini merupakan teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini. 

1. Peneliti mengolah data yang didapatkan berdasarkan studi literature, studi 

empirik dan angket. 

2. Peneliti membuat rancangan awal media pelatihan menyimak melalui 

aplikasi Android. 

3. Peneliti melakukan pembuatan media pelatihan menyimak melalui aplikasi 

Android. 

4. Penimbangan pakar terhadap produk. Hasil penimbangan dianalisis oleh 

peneliti dengan langkah-langkah berikut ini. 

- Menghitung skor rata-rata dengan rumus: 

�̅� = 
∑ 𝑿

𝑵
  

Keterangan: 

�̅�  = Skor rata-rata 

∑x  = Jumlah skor 

N = Jumlah Penilai 

- Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif dengan kriteria 

penilaian berikut ini. 
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Tabel 3.1 

Klasifikasi Penilaian Total 

Nilai Rumus Rerata Skor Kategori 

A X > �̅�i + 1,8 x sbi > 4,2 Sangat Baik 

B �̅�i + 0,6 x sbi < X < �̅�i + 1,8 x 

sbi 

> 3,41 – 4,2 Baik 

C �̅�i - 0,6 x sbi < X < �̅�i + 0,6 x 

sbi 

> 2,61  - 3,4 Cukup 

D �̅�i – 1,8 x sbi < X < �̅�i – 0,6 x 

sbi 

> 1,81 – 2,6 Kurang 

E X < �̅�i – 1,8 x sbi < 1,8 Sangat 

Kurang 

(Sumber: S. Eko Putro Widyoko, 2009, hlm. 238) 

 

Keterangan: 

X  = Skor Empiris 

�̅�i  = Rata-rata Ideal 

sbi  = Simpangan Baku Ideal 

�̅�i  = 
1

2
 (Skor Maksimal + Skor Minimal) 

sbi  = 
1

6
 (Skor Maksimal – Skor Minimal) 

 

Tabel 3.2 

Pedoman Konversi Nilai 

Rumus Nilai Tingkat Efektivitas 

�̅�  > 4,2 A Sangat Efektif 

3,41 < �̅� < 4,2 B Efektif 

2,61 < �̅� < 3,4 C Cukup Efektif 

1,81 < �̅� < 2,6 D Kurang Efektif 

�̅� < 1,8 E Sangat Kurang Efektif 

 

5. Peneliti melakukan revisi produk berdasarkan evaluasi dan masukan ahli. 

6. Pelaksanaan uji coba lapangan dan menanyakan respons terhadap media 

pelatihan menyimak melalui aplikasi Android 

7. Peneliti mengambil data respons pembelajar terhadap penggunaan media 

dalam pembelajaran. 
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8. Peneliti melakukan revisi produk berdasarkan masukan pembelajar. Peneliti 

membuat produk akhir. 

 Instrumen Penelitian 

Arikunto (1990, hlm. 177) menyatakan bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen 

akan memberikan pengaruh terhadap kualitas data yang didapatkan. Instrumen 

penelitian dikembangkan berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah ditelaah 

dalam rumusan masalah. Berikut ini merupakan kisi-kisi instrumen penelitian yang 

telah dikembangkan oleh peneliti. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No. Rumusan Masalah Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Bentuk 

Instrumen yang 

Dibutuhkan 

1. 

Bagaimanakah media pelatihan 

meyimak untuk pembelajar 

BIPA tingkat dasar? 

Studi Dokumentasi 

Format Analisis 

Dokumen secara 

Deskriptif 

Wawancara 
Pedoman 

Wawancara 

Observasi 
Lembar 

Observasi 

2. 

Bagaimanakah rancangan dan 

desain produk media pelatihan 

menyimak BIPA melalui 

aplikasi android sebagai media 

pembelajara menyimak untuk 

pembelajar BIPA tingkat dasar? 

Expe24rt 

Judgement 

Pedoman Validasi 

Ahli 

3. 

Bagaimanakah pengembangan 

dan implementasi media 

pelatihan menyimak melalui 

aplikasi android sebagai media 

pelatihan menyimak untuk 

pembelajar BIPA tingkat dasar? 

Angket Respons 

Pembelajar 
Lembar Angket 

Tes 
Pedoman 

Penilaian 

4. 

Bagaimanakah produk akhir 

media pelatihan menyimak 

melalui aplikasi Android 

sebagai media pelatihan 

menyimak untuk pembelajar 

BIPA tingkat dasar? 
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Berikut ini beberapa bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. 

1) Format Analisis Dokumen secara Deskriptif, Format Analisis Dokumen 

(FAD) merupakan bentuk instrumen yang digunakan untuk melihat 

keberadaan variabel terikat dan bebas pada dokumen-dokumen yang terkait 

dengan topik penelitian. FAD dilakukan secara deskriptif karena peneliti 

membutuhkan teori-teori yang bersangkutan dengan variabel untuk 

dijadikan batasan dalam pengembangan produk. 

2) Lembar Observasi merupakan lembaran kertas yang berisikan format 

penilaian hasil pengamatan. Aspek yang diobservasi terbagi menjadi dua 

yaitu perangkat pembelajaran dan proses belajar mengajar. Observasi yang 

dilakukan pada perangkat pembelajaran meliputi silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Observasi pada saat Proses Belajar 

Mengajar meliputi ketepatan pelaksanaan dengan perencanaan yang telah 

dilaksanakan, kondisi pembelajar, dan kondisi setelah pembelajaran 

berlangsung. 

3) Pedoman Wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

jenis wawancara tak terstruktur. Jenis ini digunakan untuk pemerolehan data 

pada awal penelitian. Pertanyaan yang diberikan oleh peneliti akan meliputi 

dimensi BIPA, materi pembelajaran menyimak, media pembelajaran 

menyimak BIPA. 

4) Pedoman Validasi Ahli. Desain produk yang sudah dikembangkan akan 

dinilai oleh para ahli. Penilaian menekankan pada validasi pervariabel yang 

dilakukan setiap ahli. Adapun variabel yang dinilai berkaitan dengan 

pembelajaran menyimak BIPA dan media pembelajaran BIPA. Pedoman 

penilaian akan dibentuk terpisah sesuai dengan variabel yang dinilai yaitu 

media pembelajaran dan pembelajaran BIPA.  
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Berikut ini merupakan kisi-kisi lembar validasi ahli media pembelajaran. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Media Pembelajaran 

Aspek Indikator Nomor Butir 

Pembelajaran 

Kesesuaian materi dengan media 

pembelajaran/ aplikasi 
1 

Interaktivitas (stimulus-respons) 2 

Media memfasilitasi cara belajar 

pembelajar 
3 

Media 

Kemudahan dalam penggunaan 4 

Kualitas visual 5 

Kualitas audio 6 

  

 

Berikut ini merupakan kisi-kisi instrumen validasi ahli pembelajaran BIPA. 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Pembelajaran BIPA 

Aspek Indikator Nomor Butir 

Materi Pembelajaran 

Relevansi materi dengan tujuan 

pembelajaran, media, dan bentuk 

evaluasi. 

1 

Kesesuaian dan ketepatan konten 

dalam materi. 
2 

Kesederhanaan materi yang 

digunakan. 
3 

BIPA 

Kesesuaian materi dengan level 

pembelajar. 

4 

Kesesuaian materi dengan tema 

pembelajaran. 

5 

Kesesuaian tema dengan level 

pembelajar. 

6 

 

 

5) Lembar Angket, merupakan daftar pertanyaan tertulis mengenai respons 

penggunaan media pembelajaran. Adapun pengisi lembar angket adalah 

pembelajar BIPA tingkat dasar yang telah menjadi peserta uji coba produk. 

Berikut ini merupakan kisi-kisi angket respons pembelajar BIPA. 
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Tabel 3.6 

Kisi-kisi Angket Respons Pembelajar BIPA 

Indikator Nomor Butir 

Audio terdengar dengan jelas 1 

Aplikasi yang digunakan membuat saya tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran 
2 

Visualisasi aplikasi menarik 3 

Penggunaan aplikasi sangat mudah 4 

Aplikasi membuat saya memahami cara berbicara orang 

Indonesia 

5 

Aplikasi ini membuat saya memahami dalam pembelajaran 

menyimak dengan mudah 

6 

 


