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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Menurut Ahmad (2007:50) mengemukakan bahwa “metode 

merupakan cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Kata 

tepat dan cepat inilah yang sering diungkapkan dengan efektif dan efisien. 

Pengajaran yang efektif artinya pengajaran yang dapat dipahami murid secara 

sempurna. Dalam ilmu pendidikan sering juga dikatakan bahwa pengajaran 

yang berfungsi pada murid. Berfungsi artinya menjadi milik murid, 

pengajaran itu membentuk dan mempengaruhi pribadinya. Adapun 

pengajaran yang tepat adalah pengajaran yang tidak memerlukan waktu yang 

lama. Jadi metode hanyalah menentukan prosedur yang akan diikuti.” 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006:25) Penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, 

memformulasikan hipotesa atau jawaban sementara, membuat kesimpulan 

dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua 

kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesa. 

 Menurut Sugiyono (2011:78) metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 
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lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

 Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

kajian pemikiran yang sifatnya ilmiah. Kajian ini menggunakan proses 

logico-hypothetico-verifikatif pada langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan. Dari penjelasan dan definisi penelitian kuantitatif menurut para 

ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang menggunakan angka dalam proses penghitungan dan menganalisa hasil 

penelitian. Anggota yang diperoleh dalam penelitian jenis ini dengan 

menentukan populasi dan sampel (Suriasumantri, 2005). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Methods). 

Menurut Sugiyono (2015:404) metode penelitian kombinasi adalah suatu 

metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara 

metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-

sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih 

komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. Diharapkan dengan menggunakan 

metode penelitian tersebut akan mempermudah dalam pengambilan data 

ketika penerapan blended learning dilaksanakan. 
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2. Subjek Penelitian 

          a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:119) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018-2019. 

b. Sampel 

 Teknik yang digunakan adalah teknik Sampling Purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Ibunka 

Rikai. Dengan demikian subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

tingkat IV Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018-2019 yang mengikuti 

mata kuliah Ibunka Rikai dengan jumlah sebanyak 41 mahasiswa. 

 

B. Teknik Pengumpulan data  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Nasution (dalam Sugiyono, 2015:309) menyampaikan bahwa 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 
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diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan 

bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang 

sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang 

angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi partisipasi. Dimana peneliti juga merupakan 

bagian dari partisipan. Data yang dicatat dalam observasi tersebut berupa 

catatan kecil. Teknik observasi partisipan bertujuan untuk mengetahui 

penerapan blended learning baik itu pertemuan tatap muka maupun e-

learning. Observasi akan dimulai pada pertemuan pertama pada tanggal 13 

september 2018. Ada 10 kali pertemuan tatap muka, perkuliahan e-learning 

sebanyak 6 kali, 4 kali forum diskusi online dan 2 kali kuis. 

2. Wawancara 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden secara 

langsung, dan juga permasalahan ketika menggunakan media pembelajaran 

e-learning. Teknik wawancara ini bertujuan untuk mencari tahu tanggapan 

pelajar terhadap penerapan blended learning. Data yang dihasilkan dari 

wawancara akan digunakan sebagai data sekunder atau tambahan ketika 

data angket memiliki kekurangan. Kegiatan wawancara akan dilaksanakan 

pada tanggal 9 september 2019 dengan jumlah reponden sebanyak 5 orang 

yang akan diberikan 6 pertanyaan. 

3. Angket  

Skala angket yang digunakan adalah skala likert. Angket disebarkan 

dalam bentuk digital menggunakan google form agar mengurangi 
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penggunaan kertas, yang juga bertujuan untuk mengetahui kondisi alami 

responden ketika menggunakan media pembelajaran e-learning melalui 

pertanyaan yang lebih rinci. Angket digunakan untuk mengetahui 

penerapan serta tanggapan pelajar terkait penerapan blended learning pada 

mata kuliah Ibunka Rikai. Angket akan disebarkan pada tanggal 20 juli 2019 

dengan jumlah responden 35 dan angket berisi 20 pertanyaan. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Bentuk dari instrumen penelitian ini berupa pedoman studi literatur, angket, 

pedoman wawancara. 

1. Pedoman Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek 

penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-

kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden 

kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Rahayu, Margono dan Sudaryono, 2013: 

38). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini selama observasi adalah 

catatan lewat handphone. Tujuan utama dalam observasi ini adalah untuk 

mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran di kelas maupun e-

learning. 
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Tabel 3.1 Pedoman Observasi 
 

Penerapan Metode Blended Learning Pada Mata Kuliah Ibunka Rikai 

 
Tujuan Observasi : Untuk mengetahui penerapan metode Blended Learning 

pada mata kuliah Ibunka Rikai 

Kelas Observasi : Tingkat IV semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang Tahun Ajaran 2018/2019  

Mata Kuliah  : Ibunka Rikai 

Dosen Pengampu : Sonda Sanjaya, S.S., M.Pd. 

Waktu Observasi : 13 September 2018 

 

Pedoman Observasi (Terstruktur) 
 

No Aspek Yang diamati Hasil 

Observasi 

Catatan 

Ya Tidak 

1. Kegiatan Pembukaan    

 a. Membuka dengan salam    

 b. Membaca Al Qur’an    

 c. Menjelaskan kontrak belajar    

 d. Menjelaskan perencanaan 

pembelajaran satu semester sesuai 

RPS 

   

 e. Menjelaskan tata cara penggunaan 

            e-learning 

   

2.    Penyampaian Materi    

 a. Menyampaikan materi pengantar 

budaya 

   

 b. Membentuk kelompok diskusi    

 c. Melakukan presetasi setiap kelompok    

 d. Menanggapi presentasi masing 

masing kelompok 

   

 e. Meminta masing masing kelompok 

untuk mengirimkan makalah hasil 

presentsi ke website e-learning 

   

 f. Melaksanakan diskusi e-learning    

 g. Mengerjakan kuis e-learning    

3. Kegiatan Penutup    

 a. Pengajar melakukan evaluasi terkait 

presentasi masing masing kelompok 
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 b. Memberikan kesempatan untuk 

bertanya kepada pelajar terkait materi 

yang belum dipahami 

   

 c. Menutup dengan salam    

 

      2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan agar peneliti memiliki arahan 

berupa pertanyaan dan pengumpulan data lebih terfokus. Adapun bentuk 

wawancara menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi wawancara tentang Penerapan Blended Learning Pada Mata Kuliah 

Ibunka Rikai Tahun Ajaran 2018-2019 

Kisi-kisi Wawancara 

           

Data yang Ingin dicapai 

Nomor 

Wawancara 

Sumber 

Data 

Nomor Indikator Deskripsi  

Pembelajar 

1 

 

 

 

 

Mengetahui 

tanggapan 

mahasiswa 

tentang 

kegiatan 

blended 

learning 

Pembagian 

kelompok 

ditentukan oleh 

dosen 

1 

Kesulitan dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

kelas 
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Kesulitan ketika 

berdiskusi dengan 

anggota kelompok 

2 

Kegiatan blended 

learning  dirasa 

menarik atau 

membosankan 

2 

 

Mengetahui 

informasi 

peningkatan 

pemahaman 

budaya 

Tahap (diskusi, 

presentasi) yang 

paling berperan 

penting dalam 

meningkatkan 

pemahaman 

tentang budaya 

3 

Saran untuk 

kegiatan blended 

learning 

selanjutnya 

 

3. Pedoman Angket  

Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan dari responden 

yang pernah menggunakan metode pembelajaran blended learning pada mata 
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kuliah Ibunka Rikai. Kisi kisi Angket bertujuan untuk membuat pertanyaan 

agar tidak keluar dari kisi kisi yang sudah ditentukan. 

  Tabel 3.3 

Kisi-kisi Angket tentang Penerapan Blended Learning Pada Mata Kuliah Ibunka 

Rikai Tahun Ajaran 2018-2019 

Kisi-kisi Angket 

Data yang Ingin dicapai 

Nomor 

Angket 

Sumber 

Data 

Aspek Indikator Deskripsi  

Pembelajar 

Penyampaian 

silabus 

 

 

 

 

1. Tanggapan 

mahasiswa 

tentang 

penyampaian 

perencanaan 

pembelajaran 

Minat 1 

Kendala dalam 

proses 

mempelajari 

Ibunka Rikai 

2 

Penyampaian 

materi oleh 

dosen 

 

2. Tanggapan 

mahasiswa 

terhadap 

pemahaman 

budaya 

Indonesia 

maupun Jepang 

Kesulitan dalam 

mempelajari 

budaya antar 

kedua negara 

3 
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3. Kegiatan 

pembelajaran di 

kelas 

Kegiatan 

pembelajaran 

dirasa menarik 

atau tidak 

4 

4. Cara 

penyampaian 

materi 

pembelajaran di 

kelas  

Metode 

5 

5. Jenis kegiatan 

pembelajaran di 

kelas  

Cara mengajar 

membuat 

mahasiswa 

mudah 

memahami 

materi atau tidak 

6 

6. Tanggapan 

mahasiswa 

mengenai cara 

penyampaian 

dosen 

Cara 

penyampaian 

dosen apakah 

menambah 

motivasi belajar 

atau tidak 

7 
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Kendala 

pembelajaran 

 

 

7. Kendala 

penggunaan e-

learning 

Kesulitan 

pembelajar 

ketika proses 

pembelajaran e-

learning 

8  

8. Kendala 

pembelajaran 

konvensional 

Keluhan 

pembelajar 

ketika belajar di 

kelas 

Tampilan 

 

9. Tampilan 

website e-

learning 

Apakah menarik 

atau 

membosankan 

9 

Manfaat 

 

10. Manfaat 

pembelajaran 

dengan metode 

blended 

learning 

 

Kelebihan yang 

dialami 

pembelajar 

ketika 

menggunakan 

metode blended 

learning 

10 
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D. Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

       Proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, mencari tema, pola dan membuang yang tidak perlu. Proses 

ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah 

terkumpul. 

2. Reduksi Data 

       Reduksi data dapat diartikan sebagai proses penilaian, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan. Pengabstrakan, transformasi data yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini adalah satu kesatuan dari 

analisis data lapangan. Pada penelitian ini reduksi data dilakukan untuk 

mengurangi adanya hal-hal yang tidak diperlukan dalam hasil angket, 

wawancara. Aspek-aspek yang dihilangkan dalam reduksi data ini merupakan 

jawaban atau hal-hal yang tidak ada kaitanya dengan penerapan media e-

learning. 

3. Penyajian Data 

       Penyajian data ini adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun 

yang dapat memberikan suatu kesimpulan. Informasi tersebut berhubungan 

dengan data penelitian. Oleh karena itu, semua data yang diperoleh di 

lapangan baik berupa, wawancara, maupun dokumentasi akan dianalisis 

sehingga dapat memberikan kesimpulan tentang penerapan media e-learning 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 


