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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wilayah dan metode penelitian skripsi
mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PSPBI) dalam kurun sepuluh
tahun terakhir dan menyelidiki wilayah dan metode yang potensial bagi skripsi
mahasiswa PSPBI dalam rangka mengembangkan instrumen untuk mengukur
keterlakukan (feasibility) wilayah dan metode penelitian skripsi. Metode penelitian
perancangan dan pengembangan (design and develpoment research/DDR) digunakan
dalam penelitian ini. Sumber data adalah skripsi mahasiswa PSPBI dari tahun 2000
sampai 2011 dengan memumpunkan pada wilayah dan metode yang digunakan dalam
skripsi sebagai data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang paling sering
diteliti (sudah jenuh) adalah wilayah pengajaran bahasa Inggris (88,4 persen) dan
metode penelitian yang paling sering digunakan adalah studi kasus (22 persen),
penelitian perancangan dan pengembangan (20,8), analisis isi (20,4 persen) dan survei
191 persen, dan penelitian tindakan kelas (11,1 persen). Wilayah penelitian yang
potensian dan dapat diteliti adalah belajar bahasa Inggris, linguistik, keterampilan
berbahasa Inggris, teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran bahasa
Inggris, dan isu mutakhir dalam belajar, mengajar dan mengukur bahasa Inggris.
Metode penelitian yang dapat digunakan adalah studi kasus, etnografi, survei, analisis
isi, korelasi, dan kajian kepustakaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur
keterlakukan (feasibility) wilayah dan metode penelitian untuk skripsi mahasiswa
menilai dua aspek utama, yaitu substansi wilayah dan metodologi dan mekanisme
penulisan. Aspek substansi wilayah dan metodologi menyangkut unsur: a) kesesuaian,
ketidakjenuhan, keaslian, kemutakhiran, dan keilmiahan topik; b) keutuhan dan
keterkaitan logika antara judul, masalah, tujuan, dan metode; c) kerelevanan teori dan
rujukan; d) kerelevanan dan kesesuaian metode penelitian, instrumen, dan prosedur
atau teknik pengumpulan dan penganalisisan data. Aspek mekanisme penulisan
menyangkut unsur penjudulan, penomoran, pengutipan dan perujukan, kelengkapan
unsur dalam tiap bab, dan format yang digunakan.
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