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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Disain Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti pilih adalah metode penelitian campuran 

atau sering disebut dengan mixed method. Penelitian metode campuran atau Mixed 

Method Research (M2R) adalah metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti 

memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan prosesnya, serta 

menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu 

penelitian. Karena  berfokus pada outcomes dan proses, maka desain penelitian 

metode campuran (Mixed Method Research)  biasa digunakan dalam penelitian 

evaluasi program. Namun sekarang metode ini sering digunakan untuk ilmu-ilmu 

sosial, seperti: konseling, psikologi sosial, manajemen, dan pengorganisasian 

perilaku (Bryman, Hanson dalam McMillan, 2008:309). 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bryman dan Hanson, Creswell dan 

Clark (2007:5) mendefinisikan Mixed Method Research sebagai desain penelitian 

yang beranjak dari asumsi filosofi metode inquiri. Sebagai metodologi, Mixed 

Method Research memberikan panduan saat mengumpulkan dan menganalisis 

data dan pencampuran antara pendekatan keduanya (kualitatif dan kuantitatif) 

dilakukan dalam satu serangkaian penelitian. Jadi pada intinya, menggunakan 

pendekatan kualitatif dan  kuantitatif secara bersamaan (dikombinasikan) lebih 
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dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan penelitian 

daripada digunakan secara terpisah. 

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian ini dengan beberapa 

pertimbangan. Peneliti ingin menganalisis struktur argumen dalam tulisan siswa 

untuk menetahui sejauh mana kemampuan berpikir kritis siswa ketika menulis. 

Untuk menganalisis struktur argumen dalam tulisan siswa ini penulis 

menggunakan metode kualitatif sehingga segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tulisan argumentasi dan struktur argumen dapat dikaji secara mendalam 

berdasarkan teori-teori yang ada. Namun, terdapat hal lain yang ingin peneliti 

ketahui yang menjadi permasalahan lain dalam penelitian ini, yaitu bagaimana 

penerapannya dalam pembelajaran menulis di sekolah. 

Sebagai implikasi dari penelitian mengenai struktur argumen ini, peneliti 

hendak mengujicobakan salah satu metode yang berhubungan dengan 

pengembangan gagasan, yaitu metode brainstorming berorientasi Genre Based 

Approach. Untuk mengukur sejauh mana pengaruh metode tersebut dalam 

kemampuan menulis siswa dan juga kemampuan siswa dalam berpikir kritis, 

peneliti menggunakan metode kuantitatif. Hal itu dikarenakan, data yang hendak 

peneliti ambil dalam bentuk data statistik atau angka. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat terlihat bahwa peneliti 

mempunyai permasalahan penelitian yang perlu diuji dari segi outcomes dan 

prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dalam 

satu penelitian. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa penelitian kombinasi ini 
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akan sangat membantu peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan 

jelas menggambarkan keseluruhan permasalahan yang hendak dibahas. 

Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian campuran ini 

dapat dijabarkan dalam table di bawah ini. 

Tabel 3.1 Keungulan dan Keterbatasan Metode Kombinasi 

Keunggulan Keterbatasan 

1. Menghasilkan data yang lebih 

komprehensif 

2. Merupakan kompensasi dari 

keterbatasan dalam menggunakan 

single method 

3. Mengizinkan melakukan 

investigasi dengan menggunakan 

tipe pertanyaan yang berbeda 

4. Dapat menguji pertanyaan 

penelitian yang kompleks 

5. Menggunakan tringulasi yang 

dapat meninggikan kredibilitas 

dari data yang ditemukan 

1. Peneliti membutuhkan kemampuan 

lebih  untuk melaksanakan dan 

menginterpretasikan hasil dari dua 

desain penelitian 

2. Memerlukan data yang lebih luas 

3. Memerlukan waktu dan sumber 

yang lebih banyak 

4. Sulit untuk menggabungkan dua 

pendekatan tersebut pada saat 

menulis laporan dan membuat 

kesimpulan 

 

Disain penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah disain 

penelitian eksploratory. Desain exploratory dilaksanakan dalam dua fase atau 
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desain berurutan – data kualitatif yang telah didapatkan pertama kali, kemudian 

dilanjutkan dengan fase kuantitatif. Pada desain ini, hasil dari analisa data 

kualitatif digunakan untuk membantu menentukan fokus dan tipe pengumpulan 

data pada fase kuantitatif. Tujuan dari desain ini secara khusus adalah untuk 

digunakan pada fase awal kualitatif dari beberapa individu untuk mengidentifikasi 

tema, ide, perspektif, kepercayaan yang berasal dari bagian terbesar dari penelitian 

kuantitatif. 

Peneliti menggunakan disain ini dengan pertimbangan bahwa inti dari 

penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana pola berpikir siswa 

dalam menghasilkan argumen, bagaimana struktur argumennya dan dengan 

melihat hal tersebut dapat tergambar sejauh mana kemampuan berpikir kritis 

siswa tersebut. Oleh karena itu, inti penelitian ini terdapat dalam penelitian 

kualitatifnya dan penelitian kuantitatif ini digunakan sebagai penguat hasil dari 

penelitian kualitatif yang sebelumnya telah peneliti lakukan. Sehingga disain 

penelitian ini yang paling tepat untuk peneliti gunakan. 

 

B. Prosedur dan Paradigma Penelitian 

1. Prosedur Penelitian  

Secara garis besar prosedur penelitian ini beberapa tahapan. Tahapan-

tahapan yang dilakukan selama penelitian ini adalah: 1) tahap pra penelitian, 2) 

tahap validasi instrumen analisis, 3) tahap analisis data kualitatif, 4) tahap 

mendesain program pembelajaran, 5) tahap validasi program pembelajaran, 6) 
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tahap perbaikan program pembelajaran, 7) tahap penerapan metode pembelajaran. 

tahap-tahap penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tahap Prapenelitian: 

a) Kajian Teori 

b) Studi Lapangan 

2) Tahap Pembuatan Instrumen Analisis 

3) Tahap Analisis Data Kualitatif (Analisis 

Struktur Argumen dalam Tulisan Siswa) 

4) Tahap Mendisain Program Pembelajaran: 

a) Tujuan 

b) Sintaks 

c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

5) Tahap Validasi 

Program Pembelajaran 

6) Tahap Perbaikan 

Program Pembelajaran 

7) Tahap Penerapan Program Pembelajaran: 

a) Pelaksanaan prates 

b) Penerapan metode yang diusung 

c) Pelaksanaan pascates 

d) Penghitungan keefektifan metode 

dalam pembelajaran 

KESIMPULAN 
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2. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Variabel bebas 1 : Metode Brain Storming berorientasi GBA 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

Metode Brain 

Storming 

berorientasi GBA 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Metode Brain Storming 

berorientasi GBA dan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis 

KEMAMPUAN 

MENULIS TULISAN 

ARGUMENTASI 

E 
R 

Gambar 3.2 Paradigma Penelitian 
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Variabel bebas 2 : Kemampuan berpikir kritis 

Variabel terikat : Kemampuan menulis tulisan argumentasi 

E    : Hubungan antara variabel bebas 1 dengan variabel terikat 

R   : Hubungan antara variabel bebas 2 dengan variabel terikat 

 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari penelitian ini adalah: 

1) Struktur argumen dalam bahasa tulis adalah pola gagasan yang tergambar 

dalam tulisan siswa. Pola gagasan ini merupakan hasil dari proses berpikir 

kritis siswa ketika menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan. 

2) Metode Brain Storming dengan Berorientasi pada Genre Based Approach 

adalah metode pembelajaran yang menekankan kemampuan otak untuk 

menghasilkan gagasan dan memetakannya dalam bentuk peta gagasan 

sehingga mampu membuat sebuah karangan dengan berdasarkan kepada 

penyusunan struktur teks yang baik dan benar sesuai dengan genre teks 

tersebut. 

3) Pembelajaran menulis eksposisi adalah kegiatan menulis yang bertujuan untuk 

mengungkapkan gagasan mengenai suatu hal berdasarkan argumen yang kuat 

dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai hal-hal yang menjadi 

gagasannya ketika memandang sebuah hal. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian kualitatif sangat mengutamakan manusia atau peneliti 

sendiri sebagai intrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri 

mengumpulkan informasi. Hal itu dikarenakan manusia/peneliti mempunyai 

adaptibilitas yang tinggi , jadi senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi 

yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian itu (Nasution, 1992).  

 

a. Manusia sebagai alat penelitian 

Peneliti sebagai instrumen penelitian ini serasi dengan penelitian kualitatif 

karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Peneliti-sebagai-alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari 

lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. 

Tidak ada instrumen yang dapat bereaksi dan berinteraksi terhadap demikian 

banyak faktor dalam situasi yang senantiasa berubah-ubah. 

2) Peneliti-sebagai-alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan 

dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

3) Tiap situasi adalah keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat 

menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. 

4) Situasi yang melibatkan manusia tidak dapat dipahami dengan dengan 

pengetahuan saja. 

5) Peneliti-sebagai-instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. 
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6) Hanya manusia-sebagai-instrumen yang dapat mengambil kesimpulan dengan 

segera berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan kemudian digunakan 

sebagai umpan balik untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau 

penolakan. 

7) Dengan manusia-sebagai-instrumen respon yang aneh, menyimpang ketika 

dilapangan justru diberikan perhatian. Respon yang lain daripada yang lain 

atau bahkan yang bertentangan digunakan untuk mempertinggi tingkat 

kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diselidiki. 

 

b. Observasi 

Kegiatan obervasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Sebagian 

besar ilmu pengetahuan didapatkan dari hasil observasi. Marshall dan Rossman 

(Furqon & Emilia, 2010) menyebutkan bahwa observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang fundamental dan sangat penting dalam semua penelitian 

kualitatif. Hal-hal yang harus dilaporkan dalam laporan hasil observasi (Furqon & 

Emilia,2010) adalah sebagai berikut: 

1) Units of analysis (satuan analisis) dalam hal ini apa atau siapa yang 

diobservasi, apakah perorangan, keluarga, kelompok kecil, subculture, kelas 

dalam sekolah, atau kejadian, kegiatan, insiden, dan sebagainya; 

2) Jenis observasi apa yang dipakai, participant observation atau nonpartiscipant 

observation dan alasan mengapa memakai observasi; 

3) Manfaat atau kelemahan observasi yang digunakan; 
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4) Berapa kali  dan berapa lama observasi dilakukan; 

5) Apa yang dilihat dalam observasi 

6) Bagaimana cara mereka data observasi; 

7) Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bias; 

8) Dalam memaparkan data hasil observasi, peneliti harus menghubungkan data 

observasi dengan data dari teknik pengumpulan data yang lain; 

9) Kelemahan apa yang ada dalam proses observasi 

Jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah non-

participation observer, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (peneliti) 

tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, dapat juga dikatakan bahwa 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya. Dengan kata lain 

peneliti hanya sebagai pengamat tidak sekalius sebagai anggota kelompok yang 

ditelitinya. 

 

c. Angket 

Peneliti menggunakan angket bermaksud untuk mengambil data dari siswa 

setelah pembelajaran dilakukan. Angket ini bertujuan untuk melihat hal-hal apa 

saja yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran yang telah dilakukan dan 

mengetahui bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran yang sudah 

dilakukan.  

 

d. Teknik Dokumentasi 
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Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dan sumber 

nonmanusia. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba 

(Syamsuddin & Damaianti2007,hlm108) mengartikan “rekaman” sebagai setiap 

tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individu atau kelompok  

dengan tujuan untuk membuktikan adanya peristiwa. Adapun kata “dokumen” 

digunakan untuk mengacu kepada setiap tulisan, seperti surat-surat, buku harian, 

naskah editorial surat kabar, catatan kasus, foto-foto dan lain-lain. 

 

e. Tes 

Teknik penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan tes. Tes ini digunakan 

untuk mengetahui hasil pembelajaran mencangkup pretes (dilakukan sebelum 

pembelajaran) dan pascates (dilakukan setelah pengajaran), baik di kelas 

ekperimen maupun di kelas kontrol. Adapun tes yang digunakan adalah tes uraian. 

 

E. Instrumen dan Hasil Validitas Instrumen Penelitian 

1. Intrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, para ahli mengemukakan pendapatnya bahwa 

yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, atau dengan bantuan 

orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama (Guba dan Lincoln, 1981 

dalam Moleong, 1995; dan Furchan, 1992). Hal ini dikarenakan peneliti dalam 

penelitian kualitatif dipandang sebagai pencari tahu alami dalam pengumpulan 

data.  
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Peneliti sebagai instrumen, ada beberapa prasyarat yang harus diperhatikan, yaitu: 

(1) peneliti ada jarak dengan objek terteliti, (2) tetap objektif, (3) berorientasi pada 

tujuan penelitian, (4) tetap setia pada data penelitian, dan (5) menyelesaikan 

sesuai dengan disiplin ilmu serta paradigma. 

Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini menggunakan 

instrumen bantu, yaitu tape recorder dan catatan lapangan. Tape recorder 

digunakan untuk merekam tuturan para comic ketika melakukan stand up comedy 

dan catatan lapangan digunakan untuk mencatat konteks tuturan. Instrumen 

penelitian lainnya yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Instrumen Analisis Data Kualitatif 

2) Instrumen Angket Tangapan Siswa Terhadap Kegiatan Menulis 

3) Instrumen Tes 

2. Validitas Instrumen Penelitian 

Dalam pengujian valditas intrumen penelitian ini, peneliti tidak 

menggunakan uji validitas  empiris, yaitu mengujicobakan tes tersebut, 

melaikan dengan menggunakan uji validitas logis dan konstruk. Kevalidan 

intrumen penelitian ini akan diujikan melalui judgement pakar dalam bidang 

menulis, pembelajaran bahasa indonesia dan evaluasi pendidikan. Peneliti 

mengajukan dua orang ahli untuk setiap bidang ahli. Hal itu dilakukan untuk 

memperkuat kevalidan dari instrumen yang akan peneliti gunakan. Berikut adalah 

hasil judgement 6 pakar terhadap instrumen yang akan digunakan: 

a. Validitas Instrumen Analisis 
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b. Validitas Instrumen Angket 

c. Validasi Instrumen Perlakuan 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Teknik Pengolahan Data Kualitatif 

Data-data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian 

diolah dan dianalisi. Terdapat 3 langkah dalam mengolah data kualitatif yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

 

a. Koding  

Koding adalah proses pengaturan atau proses mengorganisir dari data yang 

berjumlah banyak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kita butuhkan 

dapat digunakan kembali (Moleong, 2007). Sewaktu menganalisis transkrip 

interviu atau catatan peneliti perlu memberi kode secara teratur dan konsisten 

untuk menangani fenomena yang dianggap sama. Hal ini akan membantu peneliti 

dalam beberapa hal. Menurut pengkodean dapat membantu peneliti dalam 

beberapa hal yaitu: (1) memudahkan identifikasi fenomena, (2) memudahkan 

penghitungan frekuensi kemunculan fenomena, (3) frekuensi kemunculan kode 

menunjukkan kecenderungan temuan, dan (4) membantu anda menyusun kategori 

(kategorisasi) dan subkategorisasi. Sehingga peneliti dapat menemukan kejelasan 

dalam penajaman fokus penelitian. Terdapat tiga langkah dalam proses 

pengkodingan, yaitu: 
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1) Koding awal: proses membagi-bagi sekian banyak data berupa teks atau kata-

kata ke dalam beberapa segmen yang lebih terklasifikasikan dengan teratur. 

2) Koding terfokus: peneliti tersebut secara lebih lanjut  mengurangi dan 

menyeleksi data-data dengan cara mengidentifikasi dan mengkombinasi setiap 

kode (data) yang telah dikelompokan  pada tahap awal koding tadi. 

3) Prosis akhir pengkodingan: pengambilan data mentah yang diperoleh dari 

hasil catatan lapangan dan menuliskannya kembali agar dapat memfasilitasi 

peneliti untuk menganalisis data-data tersebut. Proses ini melibatkan hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya yang sebidang untuk menemukan 

keterkaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan (Waren & Karner, 

2005). 

b. Memoing 

Memoing (memo) yaitu membuat catatan reflektif tentang apa yang 

dipelajari dari data yang ada, sebagai sebuah pedoman dalam mendalami data 

yang dikumpulkan. . Dalam proses ini, peneliti menciptakan, mendefinisikan, 

memperinci kategori-kategori yang bersifat konseptual, membuat catatan 

sementara tentang hubungan antara konsep dan menggambr sketsa mengenai 

bagian-bagian  penting untuk lebih memahami latar penelitian. 

 

c. Description 

Hal yang sangat penting dari manuskrip penelitian lapangan adalah 

mendeskripsikan setiap temuan data dengan lebih mendetail mengenai latar, 
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interaksi, dan observasi yang muncul selama proses penelitian. Karena salah 

satu teknik analisis yang didiskusikan di sini mencakup deskripsi, dan arena 

porsi paling besar dari manuskrip akhir harus berupa deskripsi maka teknik 

deskripsi ini menjadi pendekatan yang paling cocok. Tujuan pendeskripsian 

adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti 5W 1H. 

Pendeskripsian data merupakan pejelasan lebih konkrit terhadap temuan 

peneliti di lapangan. Pendeskripsian data haruslah merupakan penjelasan dari 

beberapa penjelasan dari unit fenomena yang ditemukan dalam penelitian di 

lapangan, sehigga pembaca dapat mengerti sepenuhnya apa yang dihasilkan 

dalam penelitian tersebut. 

 

2. Teknik Pengolahan Data Kuantitatif 

Pengolahan data dilaksanakan setelah kegiatan pengumpulan data selesai. 

Data yang dihasilkan masih berupa data mentah yang belum memiliki maksa 

berarti. Agar data tersebut bermakna dan dapat memberikan gambaran nyata 

mengenai permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya proses pengolahan data 

untuk memberikan arahan agar dapat menganalisis lebih lanjut. 

Untuk hasil tes, pengolahan data dilakukan terhadap skor tes awal dan skor 

tes akhir kemampuan membaca ekstensif di kelas ekperimen dan di kelas kontrol. 

Pengukuran tes awal adalah untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam 

membaca ekstensif, sedangkan pengukuran teks akhir adalah untuk mengukur 
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keefektifan metode brain storming mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

mengembangkan gagasan pada kegiatan menulis argumentasi. 

Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut. 

1) Uji validitas instrument  

2) Menganalisis dan memberikan skor (pensekoran) terhadap lembar jawaban 

siswa dari hasil tes awal dan tes akhir baik di kelas  

3) Uji Hipotesis dengan Uji-T 

 

G. Sumber Data 

Objek penelitian ini adalah siswa SMA yang ada di Bandung. Peneliti 

bermaksud mengumpulkan karangan-karangan eksposisi hasil karangan siswa 

SMA untuk kemnudian dianalisis. Peneliti mengambil sumber data se Bandung 

karena untuk membagi rata keadaan lingkungan tempat sumber data, yaitu daerah 

perkotaan, daerah pinggir kota dan daerah pelosok. Sampel penelitian yang 

peneliti ambil sebagai kelas yang akan diterapkan pembelajaran menulis eksposisi 

dengan menggunakan metode brain storming berorientasi GBA ini adalah siswa 

SMA 1 Lembang kelas MIA 5. 


