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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Research in ELT adalah merupakan mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 

Terbuka. Pada modul ini Anda akan mempelajari strategi penelitian 

pembelajaran bahasa Inggris. Metode penelitian yang dibahas ada tiga jenis 

yaitu classroom Action research (Penelitian Tindakan Kelas), Case study 

(Studi Kasus), dan Classroom research (Penelitian Kelas) yang 

memungkinkan dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai guru bahasa Inggris. 

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengantar kepada 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris untuk dapat memahami prosedur 

penelitian classroom action research (Penelitian Tindakan Kelas), Case 

Study (Studi Kasus), dan Classroom research (Penelitian Kelas) sehingga 

dapat melakukan penelitian agar dapat melakukan perbaikan atau 

memecahkan permasalahan pembelajaran bahasa Inggris yang menjadi 

tanggung jawabnya.  Materi yang diberikan merupakan konsep-konsep dasar 

tentang penelitian tersebut, prosedur dan langkah penelitian dan cara 

membuat proposal maupun laporan hasil penelitian  yang akan disampaikan 

dalam Sembilan modul yaitu: 

• Modul 1: Reviewing Research in ELT  

 Pada modul ini Anda akan mempelajari  isu-isu penting dalam 

pembelajaran bahasa Inggris dan dapat menjelaskan pengertian   

penelitian  dalam pembelajaran bahasa Inggris   

•     Modul 2: Pengumpulan Data: Elicitation Techniques and Observation 

 Modul ini membahas berbagai cara melakukan pengumpulan data yang 

meliputi production tasks, kuesioner, interview dan dengan teknik 

observasi. 

•     Modul 3: Implementasi Penelitian Tindakan Kelas (action research ) 

 Modul ini memaparkan tentang  cara melakukan penelitian tindakan 

kelas yang dimulai dari mendiagnosis permasalahan pembelajaran 

bahasa Inggris, merencanakan dan melaksanakan tindakan, dan 

melakukan refleksi dan evaluasi hasil tindakan. 

• Modul 4: Implementasi Penelitian kelas (classroom research) 

      Pada modul ini Anda akan dapat mempelajari cara melakukan  penelitian 

kelas dengan teknik survey, teknik kuasi eksperimen, dan dengan teknik 

stimulated recall. 
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•     Modul 5: Implementasi penelitian Studi Kasus (case study) 

 Modul ini membahas tentang cara menentukan permasalahan dalam studi 

kasus,  dapat melakukan penelitian studi kasus.  

• Modul 6: 

 Modul  ini membahas tentang cara  menyusun desain penelitian tindakan 

kelas (action research), desain penelitian kelas (classroom research), 

dan cara menyusun desain penelitian studi kasus (case study) 

• Modul 7: Proposal Penelitian Pembelajaran Bahasa Inggris 

 Modul ini membahas tentang langkah-langkah penelitian, cara 

menentukan permasalahan dan metodologi penelitian yang  sesuai, dan 

menyusun proposal penelitian. 

•  Modul 8 Analisis Data  

 Modul ini membahas cara melakukan analisis data kualitatif maupun 

data kuantitatif, dan cara menafsirkan data 

• Modul 9 Penyusunan Laporan Hasil Penelitian 

    Modul ini membahas tentang pengertian, fungsi dan tujuan penulisan 

laporan penelitian, cara menyusun kerangka dan Isi Laporan Penelitian, 

dan cara menulis laporan dengan teknik penulisan laporan yang baik 

 

Kegiatan belajar mata kuliah ini terdiri dari penjelasan tentang landasan 

teori dan pengertian istilah-istilah, penjelasan tentang contoh-contoh yang 

diberikan, latihan, tes formatif, dan umpan balik. Kompetensi mahasiswa 

diukur dengan menggunakan tes objektif yang dilakukan setiap akhir 

semester (UAS). 

 

Selamat belajar semoga berhasil! 
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