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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dipaparkan metode dan teknik yang digunakan dalam 

penelitian. Dan dikemukakan juga teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

yang meliputi instrumen penelitian dalam bentuk uraian, dan dipaparkan juga 

sumber data penelitian. 

 

A. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 

analisis. Metode tersebut merupakan metode gabungan dari dua metode. 

Penggabungan dua metode dalam sebuah penelitian diperbolehkan dengan syarat 

kedua metode yang digabungkan tidak bertentangan (Ratna, 2013, hlm 53). 

Tergolong kualitatif karena data yang dikumpul berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan fakta-fakta pada objek yang diteliti, juga pemaparan aspek-aspek 

yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini kemudian dianalisis. Penelitian 

ini mendeskripsikan tentang pemakaian Bahasa indonseia berupa karangan yang 

ditulis oleh mahasiswa Thailand yang menuntut ilmu di Universitas 

Muhammadiya Jakarta. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kesalahan dalam 

segi ejaan, pilihan kata (diksi), dan afiksasi. Dari hasil analisis tersebut maka 

dibuatlah bahan ajar afiksasi BIPA untuk mahasiswa Thailand.  

 

B. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini ada dua, pertama data primer dan data sekunder. 

Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah karangan yang 

ditulis oleh mahasiswa asal Thailand di Universitas Muhammadiyah Jakarta, 

Sedangkan data sekundernya adalah wawancara terhadap mahasiswa Thailand. 

Alasan peneliti memilih karangan yaitu untuk melihat kemampuan menulis 

mahasiswa penutur asing (Thailand) dari segi ejaan, afiksasi, dan diksi. 

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terstruktur, untuk mengetahui 

masalah-masalah yang belum terjawab melalui tes. Misalnya pandangan, 
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perasaan, buah pikiran dan penjelasan tentang cara pembelajaran Bahasa 

Indonesia dan pemakaiannya.  

 Objek penelitian ini adalah 15 mahasiswa asal Thailand di Universitas 

Muhammadiyah Jakarta. Rinciannya sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Mahasiswa Asal Thailand di Universitas Muhammadiyah 

Jakarta yang Menjadi Objek Penelitian 

 

No Nama/Jenis kelamin/Tgl lahir Asal 

Provinsi 

Fakultas/Jurusan 

1. Harifah Tayae/P/ 12 januari Patani PAI 

2. Halimah Ha/P/ 5 desember 1995 Narathiwat Ilmu pendidikan  

3. Sukree/L/ 20 februari Patani PAI 

4. Ammar Awaebuesa/L/12juni 1993 Patani PAI 

5. Masobri Ormamani/ P/ 10 agustus 1993 Narathiwat PAI 

6. Azrina Chehmama/P/2 desember 1989 Patani PAI 

7. Mr. Su-aidee Abuwa/L/1 juni 1993 Patani PAI 

8. Hasmee Salaeh/P Patani PAI 

9. Nuaitee Samaae/P/20september 1989 Patani PAI 

10. Mr. wira H. J. Usman/L/24 mei 1991 Patani Ilmu pendidikan 

11. Faeda Niha/P/ 13 mei 1994 Patani Ilmu pendidikan 

12. Ashan Ianyong-alee/L/26januari 1988 Narthiwat PAI 

13. Abdul Robul Rosul Lateh/L/28 maret 

1996 

Menaro Ilmu pendidikan 

14. Huda Haji Daud/L/8 september 1996 Narathiwat Ekonomi 

15. Nurfatihah Pohma/23 oktober 1997 Yala  Bahasa Inggris 
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C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Instrumen tes 

Tes yang dilakukan untuk memperoleh data utama berupa karangan yang 

ditulis oleh mahasiswa asal Thailand di Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Instrumen tersebut diharapkan dapat menjaring bukti tulisan mahasiswa asal 

Thailand Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tes disusun dalam bentuk 

pertanyaan, untuk mengukur kemampuan menulis mahasiswa asal Thailand. 

Dimana tes pertanyaan tersebut berupa pengalaman dan buah pikiran para 

mahasiswa asal Thailand tersebut. 

Pertanyaannya berupa:  

1. Pilihlah satu tema berikut ini. 

Tema:  a. Kehidupan Anda selama di Indonesia ! 

   b. Problematika Melayu Pattani dari berbagai aspak kehidupan!   

2. Jenis karangan narasi atau eksposisi 

3. Panjang karangan minimal 600 kata  

Fokus penelitian dari karangan yang didapatkan lebih memfokuskan pada 

kesalahan aspek diksi, ejaan, dan afiksasi sehingga tidak membandingkan bentuk 

kata yang salah dan bentuk kata benar. Berikut ini dipaparkan kisi-kisi ejaan, 

afiksasi, dan diksi 

Tabel 3.2  

Kisi-kisi Analisis Penulisan Ejaan 

 

Ejaan Indikator 

1. Mistake Kesalahan yang disebabkan oleh faktor-

faktor kelelahan, kekeliruan, dan 

kurangnya perhatian. 

2. Error Kesalahan yang diakibatkan oleh 

kurangnya pengetahuan mengenai 

kaidah-kaidah bahasa. 
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Tabel 3.3  

Kisi-kisi Analisis Kesalahan Pembentuk Kata Afiksasi 

 

Pembentuk Kata 

Afiksasi 

Indikator 

1. Prefiks  Afiks yang ditambahkan pada bagian 

awal bentuk dasar 

2. Infiks  Afiks yang ditambahkan pada bagian 

tengah bentuk dasar 

3. Sufiks  Afiks yang ditambahkan pada bagian 

belakang bentuk dasar 

4. Simulfiks  Afiks yang ditambahkan di awal dan di 

akhir 

 

Tabel 3.4  

Kisi-kisi Analisis Penggunaan Pemilihan Kata (Diksi) 

 

Penggunaan Diksi Indikator 

1. Tepat  Penempatan kata yang dipilih sesuai 

dengan kelompoknya dalam kalimat. 

2. Kurang Tepat Penempatan kata yang dipilih kurang 

tepat dengan kelompoknya dalam 

kalimat. 

3. Tidak Tepat Penempatan kata yang dipilih tidak sesuai 

dengan kelompoknya dalam kalimat. 

4. Sangat tidak Tepat enempatan kata yang dipilih sangat tidak 

sesuai dengan kelompoknya dalam 

kalimat. 

 

2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur karena pertanyaan 

yang digunakan telah disiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang pengalaman dan kendala, yang dihadapi 

dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia oleh mahasiswa asal 
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Thailand di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wawancara dapat berfungsi 

sebagai tulisan deskriptif yaitu melukiskan kenyataan yang ada.  

Berikut adalah pedoman wawancara yang digunakan: 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama   : 

Tempat, Tgl lahir : 

Universitas  : 

Fakultas  : 

Jurusan  : 

Angkatan  : 

1. Apakah alasan anda mempelajari bahasa Indonesia? 

2. Dengan siapakah anda belajar Bahasa Indonesia? 

3. Dimanakah anda belajar bahasa Indonesia? 

4. Kapan (sudah berapa lama) Anda belajar bahasa Indonesia? 

5. Bagaimanakah perasaan anda ketika belajar Bahasa Indonesia? 

6. Kendala apakah yang ditemukan dalam mempelajari Bahasa Indonesia 

(khususnya afiksasi)? 

7. Bagaimanakah kriteria bahan ajar yang anda Inginkan? 

8. Apa tema dan bahan ajar yang menarik dan penting untuk anda pelajari. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes tertulis (karangan) dan 

wawancara. Dalam penelitian ini, tes dilaksanakan untuk memperoleh data utama 

karangan mahasiswa asal Thailand di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tes ini 

berupa uraian terbatas. Dari hasil tes ini telah diperoleh data tentang ragam tulis 

mahasiswa asal Thailand Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Untuk mengumpulkan data yang berupa wawancara, dilaksanakan untuk 

melengkapi data utama berupa ucapan, buah pikiran, pandangan dan perasaan 

serta tindakan mahasiswa asal Thailand. Kemudian setelah diperoleh keterangan, 

peneliti mengadakan wawancara yang lebih mendalam dan hasilnya disusun 

berdasarkan apa yang disampaikan oleh objek penelitian. Adapun mereka yang 

diwawancarai adalah mahasiwa asal Thailand yang berkuliah di Universitas 
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Muhammadiyah Jakarta. Wawancara tersebut, dilaksanakan oleh pengarang 

dilingkungan kampus Universitas Muhammadiya Jakarta, rumah, kos, dan dimana 

saja yang dipandang sebagai tempat menggali data agar sesuai dengan pokok 

permasalahan. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakukan simultan bersama dengan pengumpulan data 

setelah data terkumpul. Untuk lebih memberikan penganalisian ragam tulis yang 

dibuat oleh mahasiswa asal Thailand, penulis menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Data Bahasa Tulis (karangan mahasiswa asal Thailand) 

Proses yang dilakukan yaitu, penulis membaca keseluruhan karangan yang 

dibuat oleh mahasiswa asal Thailand satu persatu, kemudian penulis 

menganalisis data dengan cara mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan yang 

terjadi berdasarkan bidang ejaan, diksi dan afiksasi dalam bentuk table, 

kemudian menguraikan dan menjelaskan secara terperinci kesalahan-kesalahan 

yang telah dilakukan dalam karangan tersebut dan melakukan perbaikan 

penulisan yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia. 

2. Analisis Data Hasil Wawancara 

Dalam hal ini, peneliti melakukan proses analisis data hasil wawancara yang 

digunakan untuk melengkapi data utama (karangan mahasiswa). Data hasil 

wawancara ini dijadikan bahan masukan/input untuk kriteria dan model bahan 

ajar BIPA (khususnya afiksasi) 

3. Menyusun Bahan Ajar BIPA 

Setelah dilakukan penganalisisan data bahasa tulis dan hasil wawancara maka 

dalam hal ini peneliti melanjutkan untuk memproses penyusunan bahan ajar 

yang berdasarkan analisis kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh mahasiswa 

asal Thailand dalam aspek ejaan, diksi dan afiksasi. 

 


