
36 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian Penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran membaca 

pemahaman literasi bahasa Inggris dilaksanakan di SDN 5 Rajapolah. Pemilihan 

lokasi penelitian di sekolah tersebut karena di sekolah tersebut dilaksanakan 

pembelajaran bahasa Inggris mengacu pada kurikulum KTSP 2006 mata pelajaran 

bahasa Inggris. Terdapat kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada 

pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris sehingga teknik 

scaffolding diterapkan oleh guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris dapat 

melaksanakan bantuan kepada siswa berdasarkan tahapan-tahapan teknik 

scaffolding secara sistematis. SDN 5 Rajapolah juga merupakan salah satu 

sekolah terbaik di gugus 2 Kecamatan Rajapolah Kabupaten Rajapolah sehingga 

pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris perlu 

ditingkatkan. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah SDN 5 Rajapolah. Data yang dikumpulkan pada 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 

informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Sedangkan data 

sekunder merupakan informasi tertulis dari berbagai sumber untuk mendukung 

tujuan penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. 

Peneliti memerlukan sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006, hlm. 157) bahwa “Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Sedangkan menurut 

Sugiyono (2010, hlm. 21) menyebutkan bahwa pada penelitian kualitatif 

dilakukan penelitian terhadap situasi sosial. Situasi sosial pada penelitian 

kualitatif terdiri dari orang (actor), tempat (place), dan aktivitas (activity). Situasi 

sosial dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Situasi 
sosial 

Tempat (place) 

 

 

 

 

 

  Orang (actor)    Activitas (activity) 

Gambar. 3.1 Situasi Sosial 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti menentukan situasi sosial yang terdiri 

dari orang, tindakan, dan benda. Orang dalam penelitian ini merupakan informan 

yang memberikan informasi berkaitan dengan tujuan penelitan, tindakan dalam 

penelitian ini yaitu kegiatan pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa 

Inggris di kelas sedangkan benda merupakan dokumen tertulis seperti buku, 

jurnal, artikel, dokumen pribadi, data siswa, dan data tertulis lain yang 

mendukung dalam penelitian ini. Untuk sumber data dalam penelitian ini yaitu 

guru bahasa Inggris dan siswa kelas 5 SDN 5 Rajapolah, SDN 5 Rajapolah, dan 

kegiatan pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris. 

Teknik sampling pada penelitian ini adalah non probability sampling dengan 

teknik snowball sampling. Sugiyono (2010, hlm. 54) menjelaskan “snowball 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.” 

Alasan peneliti mengambil sampel sumber data di SDN 5 Rajapolah adalah 

hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa scaffolding diterapkan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk 

memperoleh gambaran tentang penerapan scaffolding dalam pembelajaran 

membaca pemahaman literasi bahasa Inggris di kelas V SDN 5 Rajapolah 

Kecamatan Rajapolah. 
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Sejalan dengan pendapat tersebut, Moleong (2006, hlm. 6) menjelaskan 

bahwa: 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian mislanya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” 
Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pengolahan dan hasil 

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan bukan angka. Sehingga menekankan 

pada pemaparan melalui kata-kata serta analisis data yang bersifat induktif. 

Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: 

1. Tahap pra-penelitian 

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu menyusun rancangan penelitian. 

Rancangan penelitian mencakup pemilihan masalah, studi pendahuluan ke 

lapangan, merumuskan masalah, merumuskan tujuan, menentukan metode dan 

desain penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, dan menentukan lokasi 

penelitian. Setelah membuat rancangan penelitian, peneliti mengajukan rancangan 

tersebut kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Setelah rancangan 

penelitian tersebut disetujui, peneliti mengurus perijinan. 

Setelah semua perijinan selesai diperoleh, tahap selanjutnya yaitu peneliti 

menjajaki dan menilai lapangan. Peneliti terlebih dahulu mempelajari dan 

menganalisis situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penjajakan 

dan penilaian lapangan bertujuan untuk mengenal lokasi penelitian baik dari segi 

lingkungan, sosial, maupun budaya. Selain itu, dengan menjajaki dan menilai 

lapangan, peneliti dapat mempersiapkan diri dan perlengkapan penelitian. 

Tahapan selanjutnya setelah mengenal lokasi penelitian, peneliti memilih dan 

menetapkan informan. Informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan 

informasi berkaitan dengan tujuan penelitian. Setelah itu penelititi menyiapkan 

perlengkapan penelitian seperti perekam suara dan kamera foto. 

Tujuan dari tahapan pra-penelitian ini adalah mendapat informasi awal sesuai 

dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun informasi yang diperoleh dari tahap 

pra-lapangan ini adalah untuk menentukan lokasi penelitian, menentukan sumber 
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data, dan memperoleh gambaran awal tentang pelaksanaan pembelajaran 

membaca pemahaman literasi bahasa Inggris di kelas V SDN 5 Rajapolah. 

2. Tahap Penelitian 

Setelah persiapan pra-penelitian selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah 

pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk mengumpulkan 

data dari responden. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: 

a. Peneliti mendatangi SDN 5 Rajapolah untuk meminta rekomendasi dari 

kepala sekolah agar dapat melakukan observasi pada pembelajaran membaca 

pemahaman literasi bahasa Inggris di kelas V. 

b. Peneliti menemui guru bahasa Inggris dengan membawa rekomendasi dari 

kepala sekolah untuk melakukan observasi di kelas V pada jam pelajaran 

bahasa Inggris. 

c. Peneliti meminta rekomendasi dari guru bahasa Inggris untuk melakukan 

wawancara kepada tiga siswa dengan kemampuan membaca pemahaman 

literasi terendah, tiga siswa dengan kemampuan rata-rata dan tiga siswa 

dengan kemampuan tertinggi. 

d. Peneliti melakukan observasi di kelas V dalam pembelajaran membaca 

pemahaman literasi bahasa Inggris selama empat pertemuan. 

e. Peneliti melakukan pendekatan kepada siswa yang akan diwawancara agar 

siswa yang menjadi narasumber tidak canggung dan mau memberikan 

informasi. 

f. Peneliti melakukan wawancara kepada siswa yang telah ditentukan untuk 

memberikan informasi mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. 

g. Peneliti melakukan studi dokumentasi serta membuat catatan yang relevan 

dengan penelitian. untuk itu sumber studi dokumentasi yang digunakan 

adalah buku sumber yang relevan, Silabus, RPP, dan hasil belajar siswa. 

Setelah peneliti mengambil data di lapangan dengan menggunakan bantuan 

catatan lapangan dan alat perekam, peneliti melakukan analisis dan mengolah data 

di lapangan. Analisis dan pengolahan data secara intensif dan lebih mendalam 

segera dilaksanakan peneliti setelah pengambilan data dari lapangan. 
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C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian penerapan teknik scaffolding dalam 

pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris ini yaitu suatu metode 

yang tidak menggunakan perhitungan yang menghasilkan angka-angka. Didukung 

oleh pendapat Sugiyono (2012, hlm. 1) menjelaskan bahwa: 

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 
penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.” 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa karekteristik seperti yang dijelaskan 

Moleong (2006, hlm. 8-13) yaitu latar alamiah atau pada konteks dari suatu 

keutuhan, peneliti sebagai instrumen kunci, triangulasi data (wawancara, 

observasi, dokumentasi), analisis data secara induktif, teori dari dasar, sangat 

deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang 

ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain 

bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.  

Dari pendapat tersebut peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif. Alasannya agar data yang diperoleh lebih lengkap, 

lebih mendalam, memiliki kredibilitas tinggi, dan bermakna sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Metode penelitian deskriptif diharapkan mampu 

mengungkapkan aspek-aspek yang ada dalam penelitian ini, yaitu penerapan 

teknik scaffolding dalam pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa 

Inggris. 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran membaca 

pemahaman literasi bahasa Inggris di kelas V SDN 5 Rajapolah, peneliti 

merumuskan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut: 
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1. Scaffolding 

Scaffolding adalah suatu teknik bantuan yang diberikan guru kepada siswa 

secara bertahap bagaimana siswa melakukan sesuatu agar siswa mampu 

menyelesaikan tugas secara mandiri. 

2. Pembelajaran Membaca Pemahaman Literasi 

Pembelajaran membaca pemahaman literasi adalah proses guru mengajar dan 

siswa belajar serta adanya interaksi antara guru dengan siswa dalam membaca 

suatu teks bacaan dengan maksud memahami apa yang benar-benar tertulis dalam 

bacaan. 

3. Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris adalah suatu bahasa asing yang dipelajari agar siswa mampu 

mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 

untuk menyertai tindakan. 

 

E. Instrumen penlitian 

Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen itu sendiri. 

Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2010, hlm. 61) menyebutkan bahwa: 

“Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 
akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 
melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui 
observasi dan wawancara.” 

Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Tugas 

peneliti selain sebagai pengumpul data, sekaligus perencana, penganalisis, 

penafsir data dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. untuk membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan lembar observasi 

tertutup dan daftar pertanyaan wawancara. 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai 

instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara, lembar observasi, dan 

dokumentasi saat pengambilan data di lapangan. Berikut kisi-kisi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi wawancara, observasi, dokumentasi 

Variabel Subvariabel Indikator Teknik Sumber Teori 

Teknik 

Scaffolding 

dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

literasi bahasa 

Inggris di 

kelas V SDN 

5 Rajapolah 

Kecamatan  

Jenis-jenis 

kesulitan 

siswa dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman di 

sekolah dasar. 

Kesulitan 

membaca teks 

bacaan 

Wawancara, 

observasi 

 

Kesulitan 

memaknai 

kata pada 

bacaan 

Wawancara, 

observasi 

 

Kesulitan 

memahami 

keseluruhan 

bacaan 

Wawancara, 

observasi 

 

Kesulitan 

menjawab 

pertanyaan 

tentang bacaan 

Wawancara, 

observasi 

 

 Tahapan 

penerapan 

teknik 

scaffolding 

dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

literasi bahasa 

Teknik 

scaffolding 

dalam tahap 

pra-baca 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Gibbons (2002) 

Walqui (2006) 

Teknik 

scaffolding 

dalam tahap 

membaca 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Gibbons (2002) 

Walqui (2006) 
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Inggris di 

kelas V SDN 

5 Rajapolah 

Kecamatan 

Rajapolah 

Teknik 

scaffolding 

dalam tahap 

pasca-baca 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Gibbons (2002) 

Walqui (2006) 

Jenis bantuan 

yang diberikan 

guru dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

literasi bahasa 

Inggris 

Observasi, 

wawancara 

Gibbons (2002) 

Walqui (2006) 

 Faktor yang 

mempengaruhi 

siswa dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

literasi bahasa 

Inggris 

Potensi 

skemata 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Gibbons (2002), 

Dalman (2013) 

Potensi 

Mengingat 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Gibbons (2002), 

Dalman (2013) 

Perspektif 

membaca  

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Gibbons (2002), 

Dalman (2013) 

Kemampuan 

berpikir 
Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi  

Gibbons (2002), 

Dalman (2013) 

Aspek afektif Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

Gibbons (2002), 

Dalman (2013) 
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 Hasil belajar 

siswa setelah 

penerapan 

teknik 

scaffolding 

dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

literasi bahasa 

Inggris 

Hasil siswa 

membaca 

setelah 

penerapan 

teknik 

scaffolding 

dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

literasi bahasa 

Inggris 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

 

Nilai yang 

diperoleh 

siswa setelah 

penerapan 

teknik 

scaffolding 

dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

literasi bahasa 

Inggris 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi 

 

 

 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Pada penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji kredibility, 

transfebality, dependability, dan confirmability. Seperti yang dijelaskan Sugiyono 

(2012, hlm. 121-131) sebagai berikut: 
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1. Uji Kredibilitas 

Dalam uji kredibilitas pada penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan member check. 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kembali apakah data 

yang diberikan sudah benar atau tidak. Peneliti memfokuskan pada pengujian 

terhadap data yang diperoleh. Apabila data yang didapat telah kredibel makan 

perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

b. Meningkatkan ketekunan 

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Maka data yang diperoleh peneliti dapat direkam secara sistematis. Dengan 

meningkatkan ketekunan peneliti dapat mendeskripsikan data secara akurat dan 

sistematis dari apa yang diamati. 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. 

1) Triangulasi Sumber 

     Guru bahasa Inggris                                              Siswa 

 

 

 

          Kegiatan Pembelajaran 

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber 
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2) Triangulasi Teknik 

               Wawancara                                             Observasi 

 

 

 

Dokumentasi 

Gambar 3.3 Triangulasi Teknik 

3) Triangulasi Waktu 

               Minggu ke-1                                          Minggu ke-2 

 

 

 

Minggu ke-3 

Gambar 3.4 Triangulasi Waktu 

 

d. Analisis kasus negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian hingga pada saat tertentu. Peneliti mencari data yang bertentangan atau 

berbeda dengan data yang telah ditemukan. Apabila tidak ditemukan data yang 

bertentangan atau berbeda maka data yang ditemukan dapat dipercaya sehingga 

temuan di lapangan menjadi kredibel. 

e. Menggunakan bahan referensi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat perekam, catatan lapangan dan 

kamera dalam pengumpulan data sehingga data otentik dapat dibuktikan dan dapat 

dipercaya. 

f. Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Peneliti mengecek kembali data yang diperoleh kepada sumber 

data. Apabila data yang diperoleh disepakati oleh peneliti dan sumber data, maka 

data menjadi valid dan kredibel. 
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2. Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini, peneliti 

memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga 

pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini. 

3. Pengujian Depenability 

Depenability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Peneliti 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. peneliti 

memasuki lapangan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, 

serta memberikan laporan terhadap hasil pengumpulan data sehingga data yang 

terkumpul tidak diragukan kebenarannya. 

4. Pengujian Konfirmability 

Peneliti melakukan diskusi dengan sumber data, teman sejawat dan ahli yaitu 

dosen pembimbing agar hasil penelitian dikatakan obyektif dan disepakati banyak 

orang. Peneliti menguji hasil penelitian berkaitan dengan proses penelitian. 

Sehingga penelitian ini memenuhi standar konfirmability. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Berdasarkan metode dan desain penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan di SDN 5 Rajapolah. Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah observasi parsitipatif. Peneliti bermaksud menganalisis 

proses pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris. Jadi peneliti 

harus melakukan observasi secara intensif dan berinteraksi dengan subjek 

penelitian. 

Creswell (2010, Hlm. 267) mendefinisikan “Observasi kualitatif merupakan 

observasi yang didalamnya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati 

perilaku dan aktivitas-aktivitas individu di lapangan.” Sugiyono (2012, hlm. 64) 
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menjelaskan bahwa “dalam observasi parsitipasif peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan dalam penelitian.” 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Riduwan (2007, hlm. 30) mengatakan 

“Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.” 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan secara cermat serta memperhatikan 

setiap perilaku subjek yang ada di lapangan pada saat itu. Alasan peneliti 

menggunakan teknik observasi adalah untuk mendapatkan data langsung pada 

saat kejadian itu berlangsung, karena peneliti mengamati proses pembelajaran 

sehingga data yang didapat memungkinkan memiliki validitas yang tinggi. Data 

observasi yang diharapkan dalam proses pembelajaran tersebut adalah kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa 

Inggris, penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran membaca pemahaman 

literasi bahasa Inggris, faktor yang mempengaruhi siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman literasi bahasa Inggris, dan hasil belajar siswa. 

2. Teknik wawancara 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dalam teknik 

pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara dengan guru bahasa Inggris 

dan siswa kelas V SDN 5 Rajapolah. Riduwan (2007, hlm. 29) mendefinisikan 

“wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.” 

Wawancara ini dilakukan agar peneliti mendapat informasi tentang kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman dan 

upaya guru mengatasinya. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara semiterstruktur untuk. Dengan wawancara semi terstruktur responden 

memiliki kesempatan menjawab pertanyaan secara lebih bebas dan terbuka. 

Dengan demikian peneliti akan mendapat data lebih lengkap dari responden. 

Responden pada penelitian ini adalah sembilan siswa kelas VB SDN 5 Rajapolah. 

Data yang diharapkan pada hasil wawancara tersebut adalah kesulitan siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris. 
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Data Reduction 

Data Collection 

Data display 

Conclusions: 
Drawing/verifying 

3. Studi Dokumentasi 

Pada teknik ini peneliti mengumpulkan data dan menganalisis dokumen 

berupa tulisan, yakni artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, maupun 

peraturan-peraturan berkaitan dengan penelitian. Data yang diharapkan dari studi 

dokumentasi adalah tahapan teknik scaffolding dalam pembelajaran membaca 

pemahaman literasi bahasa Inggris, hasil belajar siswa, faktor yang mempengaruhi 

siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman literasi bahasa Inggris. 

 

H. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data diolah setiap selesai melakukan observasi 

dan wawancara sehingga data tidak kadaluarsa. Selain itu, data yang diperoleh 

dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dianalisis secara akurat dan 

seksama untuk mendapat hasil yang memiliki validitas tinggi. 

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2012, hlm. 89) menjelaskan 

bahwa “Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.” 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data sebelum ke lapangan dan 

setelah di lapangan. Analisis data sebelum ke lapangan dilakukan peneliti untuk 

studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian. sedangkan analisis setelah 

di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Menurut 

Sugiyono (2012, hlm. 91-99) menjelaskan aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, conclusion drawing/verification. Peneliti menggunakan 

model interaktif dalam analisis data seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Komponen dalam analisis data model interaktif 

Sugiyono (2012, hlm. 92) 
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1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan rumit dan kompleks sehingga perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang 

terkumpul semakin rumit dan kompleks. Untuk itu perlu dilakukan analisis 

melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan pola. Dalam mereduksi data 

peneliti melakukan diskusi dengan orang yang lebih ahli yaitu dosen pembimbing 

1 dan dosen pembimbing 2 sehingga peneliti dapat mereduksi data yang memiliki 

nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Jenis data yang dijadikan 

bahan reduksi adalah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang 

penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran membaca pemahaman literasi 

bahasa Inggris. 

2. Data display 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam 

penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian, bagan dan hubungan. Dengan 

mendisplaykan data maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi. Data 

yang ditemukan di lapangan diuji terus menerus melalui pengumpulan data. Bila 

pola-pola yang ditemukan didukung oleh data selama penelitian, pola tersebut 

menjadi baku dan tidak berubah sehingga data dapat didokumentasikan sebagai 

bukti pada laporan akhir penelitian. 

3. Conclucion Drawing/Verification 

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh 

bukti-bukti valid selama pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

menjadi kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada berupa deskripsi obyek dapat berupa 

hubungan, hipotesis atau teori. 

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berubah dapat juga tetap. Sesuai 

dengan perkembangan di lapangan. 

 


