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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Disain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Mixed Method. Sugiyono (2011) 

berpendapat bahwa Mixed Methods merupakan penggunaan metode kualitatif dan 

kuantitatif secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian yang ditujukan untuk 

memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Lebih lanjut, 

metode ini digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data dengan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian atau rangakaian penelitan untuk 

mendapatkan jawaban permasalahan penelitian (Cresswell, 2015). 

 Menurut Creswell (2015), terdapat beberapa strategi dalam mixed methods, 

salah satu yang dipakai dalam penelitian ini adalah Eksplanatory Sequential Mixed 

Method Design. Eksplanatory Sequential Mixed Method Design merupakan 

pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kualitatif kemudian 

dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif.  

 

 

Gambar 3.1 Eksplanatory Sequential Mixed Method Design. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif evaluatif yang 

mengaplikasikan model evaluasi program. Dari berbagai jenis model evaluasi 

program, model evaluasi CIPP merupakan model yang tepat dalam penelitian ini. 

Penelitian ini, berorientasi pada penggunaan model pembelajaran kolaboratif  dalam 

mata kuliah reading. Secara keseluruhan penelitian ini mencakup diagnosis 

kebutuhan kompetensi lulusan di dunia kerja/masyarakat, sehingga dimungkinkan 
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melakukan perubahan, dalam hal ini model pembelajaran yang diterapkan  pada 

pogram pengajaran di Prodi D3 Bahasa Inggris POLBAN demi memenuhi kebutuhan 

kompetensi lulusan. Kemungkinan perubahan ini dipastikan dengan melakukan 

implementasi dalam proses pembelajaran dalam kelas dan di evaluasi 

keberhasilannya melalui produk/ hasil pembelajaran. Dari evaluasi ini dapat ditarik 

kesimpulan apakah ide instructional dalam program implementasi model 

pembelajaran ini membuat perbedaan dan layak dilanjutkan serta dikembangkan. 

Dengan demikian hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi program 

untuk mengetahui dan memastikan keberhasilan program tersebut. 

Berdasarkan orientasi penelitian seperti yang dipaparkan diatas, maka alat 

evaluasi program yang tepat digunakan disini adalah model CIPP (Context, 

Input.Proses and Product) dari Stufflebeam Model CIPP ini dipandang tepat karena 

aspek aspek yang menjadi focus penelitian sejalan dengan aspek-aspek evaluasi 

dalam model CIPP dalam mencapai tujuan program.  

Bagan yang ditampilkan berikut adalah metoda CIPP yang sesuai dengan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Metode CIPP. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

B.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dengan 

beberapa pertimbangan. Pertama, kurikulum Program Studi D3 Bahasa Inggris 
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Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) memasukan materi ajar Reading 3 yang 

mengintegrasikan unsur berpikir kritis. Kedua, peneliti merupakan tenaga pengajar di 

jurusan D3 Bahasa Inggris POLBAN sehingga memungkinkan akses terhadap subjek 

penelitian, dokumen yang diperlukan serta hal-hal lain yang dapat menjadi penunjang 

pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi langsung dan  berarti dalam implementasi kurikulum, khususnya 

pengajaran Reading 3 yang mengintegrasikan berpikir kritis (Critical Thinking) untuk 

melengkapi kompetensi mahasiswa dalam hal Higher Order Thinking Skills sesuai 

dengan tuntutan pendidikan di abad 21.   

Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan mahasiswa semester tiga (3) 

sebanyak 50 orang sebagai subjek penelitian yang telah mendapatkan pengajaran 

Reading 1 dan Reading 2 sebagai prasyarat atau penge tahuan penunjang  untuk 

mendapatkan pengajaran Reading 3. Dengan demikian mereka diasumsikan tidak 

akan mengalami kesulitan untuk mengerti isi teks berbahasa Inggris. 

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Studi Dokumen 

Objek penelitan dalam dokumen ini adalah dokumen RPS mata kuliah reading 

dan kurikulum D3 program studi Bahasa Inggris POLBAN sebagai rujukan. Tujuan 

dilakukannya studi dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data tentang pedoman 

dan panduan dosen dalam membuat RPS yang sesuai dengan arahan POLBAN 

dengan menggunakan model pembelajaran kolaboratif. Dengan melakukan studi 

dokumen, maka dapat diketahui bagaimana subjek penelitian menggambarkan 

dirinya, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada waktu tertentu, juga 

bagaimana kaitan antara definisi tersebut dengan dengan tindakannya (Mulyana, 

2001). 
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b.  Observasi 

Observasi menurut Narbuko (2005) adalah langkah yang dlakukan dalam 

penelitian kualitatif untuk menghimpun data empiris, fakta yang terdapat dilokasi 

penelitian. Dalam pelaksnaannya, Bungin (2007) membuat kategori elaksanaan 

observasi yatu bentuk observasi ada tiga macam, yaitu: 1) observasi partisipasi 

(participant observation) yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sekaligus 

berperan aktif dalam situasi kegiatan yang diteliti; 2) observasi tidak terstruktur, yang 

dilakukan tanpa pedoman observasi sehingga pengamatan dilakukan untuk 

mengamati perkembangan di lapangan (Arikunto 2006); dan 3) observasi  kelompok, 

yang dilakukan oleh sekelompok peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan observasi partisipasi karena peneliti 

turut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi (Fraenkel and Wallen, 1993); (Cohen 

and Manion, 1994). Participant observation diterapkan dalam penelitian ini karena 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses dan 

reaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran kolaboratif dalam pengajaran Reading 

3 ini. Peneliti terlibat aktif dalam proses pembelajaran dalam kelas dan berperan 

sebagai pengajar yang benar-benar berpartisipasi dalam situasi proses pembelajaran 

yang sedang diobservasi. Dari kegiatan observasi ini, kemudian   data-data diperoleh   

berupa data kualitatif yang antara lain; catatan kejadian selama proses pembelajaran 

yang disebut field notes.  

c.  Wawancara 

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data dari sumber data atau 

responden secara langsung.Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi antara dua 

orang, peneliti dan responden, dengan tujuan khusus untuk mendapatkan informasi 

yang relevan dengan maksud penelitian (Manion and Cohen, 1994). Mengumpulkan 

data melalui wawancara ini merupakan media yang sangat penting untuk 

mendapatkan respon mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

memberikan informasi tambahan yang mungkin luput dari catatan observasi, selain 

itu juga dapat dijadikan media untuk verifikasi kebenaran data observasi (Fraenkel 
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and Wallen, 1993). Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir, 

dilakukan terhadap beberapa mahasiswa yang mewakili mahasiswa. Pertanyaan–

pertanyaan disusun dalam sebuah daftar sebagai pedoman dalam melakukan 

wawancara. 

d. Kuesioner 

Kuesioner digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang objektif yang diperoleh dari suatu daftar pertanyaan (Narbuko, 2005; 

Arikunto, 2006). Penelitian ini didahului dengan melakukan penelitian pendahuluan. 

Data-data dalam penelitian pendahuluan diperoleh melalui angket atau kuesioner 

mengenai minat baca dan tingkat berpikir kritis sebelum dilakukan pembelajaran. 

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif. Selain angket peneliti mengumpulkan 

data yang berupa hasil tulisan mahasiswa yang berupa respon atau tanggapan pribadi 

dan kesimpulan terhadap hasil bekerja secara kolaboratif dalam menanggapi isu 

dalam wacana atau teks.  Setiap cara pengambilan data menghasilkan bukti atau data 

yang berbeda yang tentunya memberikan gambaran (insight) yang berbeda pula 

mengenai masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini kuesioner yang mencakup faktor-faktor yang menjadi 

kriteria atau tolok ukur keberhasilan suatu model pembeljaran yang menggunakan 

metoda kolabitratif. Sedangkan kuesioner tentang kemampuan berpikir kritis dipakai 

untuk melihat kesesuaian jawaban berdasarkan aspek-aspek berpikir kritis. Sebelum 

ke lapangan, kuesioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasilnya adalah 

semua pertanyaan pada kuesioner penelitian ini valid dan reliabel sehinga bisa 

diunakan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kevalidan instrument menggunakan 

beberapa ketentuan, diantaranya: (a) instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi 

(r-hitung) lebih besar dari nilai r-tabel (nilai Sig lebih kecil nilai alpha=0,05), (b) 

instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai r-

tabel. Jadi dengan kata lain, instrumen dapat dikatakan valid dan reliabel apabila nilai 

korelasi (r-hitung) dan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai r-tabel.  Instrumen 
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yang baik mempunyai nilai Cronbah Alpha diatas 0,8 jika nilai Cronbach Alpha 0,7 

masih dapat diterima sedangkan nilai Cronbah Alpha kurang dari 0,6 dikategorikan 

kurang baik (Menurut Sekaran, 1992). 

Reliabilitas soal dimaksudkan untuk melihat keajegan soal dalam mengukur apa 

yang dikurnya, dan untuk menguji reliabilitas diginakan rumus spearman brown. 

Dalam menguji realibilitas soal. Maksud dari uji ini adalah untuk melihat keajegan 

item soal dalam kuesioner apakah kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang 

diukurnya. Setelah dilakukan pengukuan dalam butir-butir pernyataan kuesioner 

segera diketahui bahwa butir soal dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. 

Hasil akhirnya adalah semua butir soal yang digunakan dalam penelitian ini 

dinyatakan valid dan reliabel. 

e.  Tes 

Tes merupakan suatu alat ukur yang dipakai untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik setelah pembelajaran (Sutedi, 2009). Sejalan dengan hal tersebut 

Arikunto (2008) mendefinisikan tes sebagai alat yang digunakan untuk mengukur 

sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam hal 

membaca kritis. Dalam penelitian ini tes dilakukan setiap akhir dari implementasi 

instructional design model pembelajaran kolaboratif. Tes yang digunakan berupa tes 

tertulis yang terdiri dari sebuah wacana dan 5 butir soal subjektif (uraian terbuka). Tes 

dalam penelitian ini diadopsi dari buku ahli critical reading yang tercantum dalam 

buku Reichenbach (2001). Sejalan dengan hal itu maka soal pretest dan posttest ini 

tidak diuji validitas dan reliabiliasnya. 

 

D.  Instrumen Penelitian 

1.  Definisi Operasional 

a.  Pembelajaran Kolaboratif 

Pembelajaran kolaboratif dalam penelitian dilakukan dengan tiga tahap yakni: 

Pre-reading, While-reading, dan Post-reading. Pre-reading terdiri dari Reviewing 



 80 

 

 

Prior Knowledge: bertanya hal yang berhubungan dgn topik, memberikan bacaan 

pendek yang berhubungan dengan materi baru, Identifying the Purpose: 

mengidentifikasi tujuan pelajaran. While-reading terdiri dari Analyzed Main Idea 

Kegiatan penilaian secara individu: mahasiswa diminta untuk menganalisa 

pertanyaan untuk menemukan main idea sebuah teks bacaan, Developing Critical 

Reading Kegiatan kelompok kecil: mahasiswa didorong untk bertukar pikiran dan 

informasi. Mereka akan dilatih dan diajarkan untuk berpartisipasi dalam diskusi, 

Considering The Reasons: Mahasiswa ditantang untuk membandingkan persamaan 

dan perbedaan pandangannya dengan kesimpulan kelompok, kemudian melaporkan 

hasilnya dan bertukar pikiran di seluruh kelas. Dan terakhir adalah Post-reading 

terdiri dari Conclusion and Feedback Pengajar menyimpulkan dan mengklarifikasi 

hal-hal yang belum jelas. Mahasiswa diminta utk memberi umpan balik ttg 

pembelajaran. Encouraged To Give Feedback Learning. Application Mahasiswa akan 

diminta menerapkan pengetahuan dan pengalaman belajarnya ke dalam konteks 

pengalaman baru. Evaluation Mahasiswa menuliskan kesimpulan dan sudut 

pandangnya sendiri untuk dilihat pencapaian pemahan dan tingkat berpikir kritisnya. 

b. Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa 

Kemampuan berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisa 

tingkat berpikir kritis mahasiswa setelah mendapatkan pembelajaran Reading dengan 

menggunakan model pembelajaran kolaboratif. Peningkatan tersebut dilihat sampai 

pada level berpikir kritis tingkat mana, dengan megunakan rubrik yang mencakup di 

indicator-indikator berpikir kritis: 1) mengungkapkan ide dengan jelas, dan 

memperlihatkan pemahaman terhadap bacaan dengan menuliskan ide-idenya secara 

produktif, 2) mengidentifikasi argumen, mengkomunikasikan maksud penulis tentang 

apa yang ditulisnya, 3) menggunakan disposisi dan pengetahuan yang relevan ketika 

membaca, 4) berpikiran terbuka dan memberikan pendapat dengan alasan yang 

meyakinkan, serta mengenali perbedaan situasi. 
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2.  Kisi-Kisi Penyusunan Instrumen 

Penelitian yang menggunakan beberapa instrument yang berguna dalam 

penelitian ini. Instrument tersebut adalah aspek-aspek dalam RPS, soal pretest dan 

posttest, matrik tentang model pembelajaran kolaboratif (Collaborative Learning), 

matriks indikator membaca kritis. Hal ini untuk melihat keseuaian antara desain yang 

dibuat dengan RPS acuan dari kampus. 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen penelitian 

No Komponen Indikator Sumber data 

Teknik 

Pengumpulan 

data 

1 Konteks Aspek-aspek dalam RPS Ketua Program 

Studi , Sekertaris 

jurusan 

Bid.Akademis, 

Ketua KBK, 

kolega 

 

Studi 

dokumentasi 

2 Input Kemampuan awal berpikir 

kritis mahasiswa 

Mahasiswa  Tes 

3 Proses Unsur-unsur pembelajaran 

kolaboratif 

Unsur-unsur kemampuan 

berpikir kritis 

Persepsi mahasiswa 

terhadap model 

pembelajaran kolaboratif 

Catatan pengajar terhadap 

proses pembelajaran 

kolaboratif 

Mahasiswa  Observasi, 

Kuesioner, dan 

Wawancara 

4 Produk Kemampuan akhir berpikir 

kritis mahasiswa 

Mahasiswa Tes 

 

E. Teknik dan Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu; tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan pengumpulan data, tahap analisa data, tahap pelaporan/penulisan. 

Sebelum dilakukan penelitian, minat baca dan tingkat awal kemampuan berpikir 

mereka ditelusuri sehingga dapat diketahui tingkat berpikir kritis participant sebelum 

proses pengajaran.  
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F. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan dua 

pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Teknik dan Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Teknik dan Prosedur Penelitian. 
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1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dianalisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

koding, kategorisasi, dan kontekstualisasi.  

1. Koding 

Tahapan koding dilakukan untuk memudahkan identifikasi fenomena dan 

mencatat frekuensi kemunculan fenomena sehingga akan berguna untuk penajaman 

fokus penelitian dan mengarahkan pada temuan yang diteliti (Alwasillah, 2002). Pada 

tahap ini setiap subyek penelitian diberikan kode dengan tujuan menyamarkan nama-

nama subyek dan memudahkan pendataan.  

2. Kategorisasi 

Tahapan berikutnya adalah kategorisasi yang dilakukan berdasarkan teori-teori 

yang menjadi pijakan dalam penelitian. Menurut Suryanto (2012) kategorisasi adalah 

memilih data penelitian sesuai dengan kesamaannya. Hal ini ditujukan untuk tetap 

fokus pada data tertentu dan mengabaikan data lainnya (Yin, 2011) sehingga 

memudahkan proses interprestasi data. Data-data yang diperoleh kemudian 

dikategorikan berdasarkan tingkatan Critical Thinking Rubric (2001).  

3. Kontekstualisasi 

Tahapan terakhir dalam analisa data ini adalah kontekstualisasi yaitu mencari 

hubungan-hubungan yang mengaitkan pernyataan dengan issue dalam konteks 

(Alwasillah, 2002). Hasil temuan dikaitkan dengan kriteria dan tingkatan berpikir 

kritis serta dihubungkan dengan teori yang mendasari penelitian ini yaitu membaca 

kritis dan berpikir kritis. Koding dan kategorisasi dalam pengolahan data dilakukan 

berdasarkan kriteria yang  merupakan adaptasi dari prosedur analisa komunikasi 

persuasif dengan fokus pada tingkat perspektif sosial dikembangkan Delia, Kline dan 

Burkson (1979). 

2.  Analisis Data Kuantitatif 

Untuk mengetahui kontribusi metode Model Pembelajaran Kolaboratif dalam 

mata kuliah Reading di Program Studi D3 Bahasa Inggris POLBAN, penelitian ini 

menggunakan Uji T (T-Test) yaitu statistic inferensial yang diaplikasikan untuk 
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menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata (means) 

beberapa kelompok yang diteliti dengan menggunakan aplikasi SPSS.  

Hasil analisis data yang berupa tabel distribusi frekuensi dan presentase 

ditampilkan dan diinterpretasi berdasarkan kategori interpretasi tabel menurut 

Arikunto (2010) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Interpretasi tabel 

Interpretasi Presentase 

Seluruh 100% 

Hampir seluruh 76-99% 

Sebagian besar 51-75% 

Setengahnya 50% 

Hampir setengahnya 26-49% 

Sebagian kecil 1-25% 

Tidak satupun 0% 

 

G.  Triangulasi 

Triangualasi merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian untuk melihat 

keabsahan sumber data yang sat dengan yang lainnya. Norman K. Denkin (dalam Ali, 

2008) juga mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis triangulasi yaitu; a) triangulasi 

metode; b) triangulasi investigator; c) triangulasi sumber data; dan d) triangulasi 

teori. Dalam penelitian ini digunakan triangualsi metode, yaitu metode observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi dalam mendapatkan data kualitatif, sedangkan 

metode test dan kuesioner digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif. 


