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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian Tingkat Keterbacaan 

Modul  Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8, maka metode penelitian 

menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. 

 Selinger and Shohamy dalam Second Language Research Methods 

(1989:117) menyatakan bahwa 

 “descriptive research as a type or category of research refers to investigation 
which utilizes already existing data or nonexperimental research with a 
preconcieved hypothesis”.  
 

Penelitian deskriptif adalah suatu tipe penelitian yang menghubungkan 

penelitian dengan menggunakan keberadaan data-data  yang ada atau penelitian 

non-eksperimen dengan suatu hipotesis pendahuluan. Masih dalam Selinger and 

Shohamy (1989:124) menyebutkan, penelitian deskriptif tidak memanipulasi 

fenomena yang ada. Penelitian deskriptif dalam pembelajaran bahasa kedua terdiri 

dari studi kasus dan belajar kelompok. 

 Pendekatan kualitatif lebih tertarik dan percaya kepada deskripsi prilaku 

secara menyeluruh (holistik) yang terjadi pada situasi alamiah (natural) (Furqon, 

2000:4) dalam Metodologi Penelitian menggambarkan lima ciri umum penelitian 

kualitatif sebagai berikut: 

a. The natural setting is the direct source of data, and the reseascher is the key 
instrument in qualitative research 
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b. Qualitative data are collected in the form of word or pictures rather than 
numbers 

c. Qualitative researchers are concerned with process as well as products. 
d. Qualitative researchers tend to analyze their data i 
e. How people make sense out of their lives is a major concern to qualitative 

researchers 
 

 Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan 

beberapa  teknik yang relevan dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Data 

yang dihasilkan umum berupa deskripsi tentang fenomena dan prilaku yang 

diteliti. Buku catatan, tape recorder, dan kamera sering digunakan sebagai alat 

bantu. Analisis data dilakukan dengan cara mensintesiskan informasi (data) yang 

diperoleh dari beberapa sumber dan dengan menggunakan berbagai teknik. Data 

kuantitatif (jika ada) dianalisis dengan teknik statistik deskriptif seperti 

persentase, ukuran gejala pusat, ukuran variasi, dan lain-lain. 

Metode penelitian deskriptif analitis kualitatif, digunakan untuk: 

a. mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kebahasaan yang meliputi 

kebakuan bahasa, keefektifan bahasa, dan EYD, yang terdapat dalam 

wacana modul bahasa Indonesia yang dijadikan sampel; 

b. mendeskripsikan dan menganalisis wacana modul; 

c. mendeskripsikan an menganalisis format perwajahan dan tipografi; 

d. mendeskripsikan dan menganalisis hasil tes pilihan ganda dan hasil tes 

esai terhadap teks wacana modul yang dijadikan sampel; dan 

e. mendeskripsikan dan menganalisis hasil justifikasi siswa terhadap muatan 

konsep materi yang terdapat dalam wacana modul tersebut. 
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3.2  Alur Penelitian 

 

Penentuan wacana 
Sampel penelitian 

Deskripsi 
Data Tes 
Pilihan 
Ganda 

Deskripsi 
Data 
Wacana 

Deskripsi 
Data Tes 
Esai 

Deskripsi 
Data 
Kebahasaan 

Analisis 
Wacana 

Temuan 
Tes Esai 

Temuan  
Tes Pilihan 
Ganda 
 

Temuan 
Analisis 
Wacana 

Temuan  
Analisis 
Kebahasaan 

Modul Bahasa 
Indonesia 

Kesimpulan Hasil Penelitian Tingkat Keterbacaan Modul Bahasa 
Indonesia SLTP Terbuka Induk SLTPN 27 Bandung 

Kelas VIII 

Analisis 
Kebahasaan 

Penelitian 
Tes Pilihan 
Ganda 
 

Penelitian 
Tes Esai 

Analisis 
Daya 
Tarik 

Temuan 
Analisis 
Daya Tarik 
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 Berdasarkan bagan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

penelitian Tingkat Keterbacaan Modul Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8 

dilakukan dalam tahap-tahap seperti di bawah ini. 

 Tahap pertama, pemilihan wacana modul yang akan dijadikan sampel 

penelitian. Dari 19 populasi, maka ada 4 wacana modul yang akan dijadikan 

sampel penelitian yang mewakili semester 1 dan semester 2. wacana sampel 1 dan 

2 disebut sampel A dan sampel B diambil dari modul kelas 8 semester1 berjudul “ 

Barito, Oasis di Kebayoran” pada halaman 101, dan kegiatan bermain peran 

dengan “ Penentuan Karakter Tokoh” pada halaman 145. sampel penelitian dari 

modul Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2, wacana sampel 3 dan 4 disebut 

wacana sampel C dan wacana sampel D berjudul “ Banjir di Sambas Meluas, 

Korban Mulai Mengungsi”, halaman 5 dan “ Alfy Dan Kompor Biji Jarak” pada 

halaman 133. Mengapa penulis memilih wacana-wacana di atas yang mewakili? 

Karena penulis telah memahami bahwa wacana-wacana di atas memiliki paragraf 

yang panjang antara 3 sampai 8 paragraf sehingga akan lebih mudah menganalisis 

keterbacaan modul dan membuat soal pilihan ganda dan esai akan lebih 

bervariasi. 

 Tahap kedua, deskripsi data kebahasaan, wacana, tes pilihan ganda, tes 

esai, dan justifikasi siswa di lapangan. 

 Tahap ketiga, pelaksanaan analisis aspek-aspek kebahasaan, wacana, daya 

tarik, tes pilihan ganda, tes esai, dan justifikasi siswa di lapangan terhadap modul 

Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8.  



 

111 
 

 Pelaksanaan penelitian aspek kebahasaan  wacana modul yang mencakup 

kebakuan bahasa, keefektifan bahasa, dan penerapan EYD. Analisis kebahasaan 

yang  mencakup ketiga aspek tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah 

bahasa yang digunakan dalam Modul Bahasa Indonesia kelas 8 itu benar atau 

belum. Hasil analisis di atas akan menentukan tingkat keterbacaan suatu bahan 

bacaan. 

 Pelaksanaan analisis wacana modul dilakukan terbatas pada hal-hal yang 

berhubungan dengan cara pemaparan, rangkaian antarkalimat, dan sistem kaitan 

antaralinea (cohensions and coherents).  

 Pelaksanaan analisis daya tarik modul dilihat dari aspek format 

perwajahan dan tipografi. 

 Pelaksanaan tes pilihan ganda terhadap sampel wacana modul dilakukan 

melalui beberapa langkah antara lain seperti tulisan di bawah ini. 

- Memilih uraian yang berisikan kurang lebih 3 sampai 8 paragraf. Uraian 

yang dipilih dapat berdiri sendiri, dikenal, dan menarik bagi siswa. 

- Membuat soal pilihan ganda dengan empat pilihan (a,b,c,d) jawaban. 

- Siswa ditugaskan untuk memilih jawaban yang benar. 

- Membuat kunci jawaban. 

- Mengevaluasi hasil kerja siswa dengan kunci jawaban. 

 Pelaksanaan penelitian tes esai dilakukan untuk mengetahui alur berpikir 

aktivitas kognitif dalam tingkat tinggi, dan daya nalar siswa terhadap wacana 

modul dalam wacana dalam bentuk ekspresi tulisan. Hal ini sangat berguna 

terhadap tingkat keterbacaan suatu wacana. 



 

112 
 

 Pelaksanaan perekrutan data tentang justifikasi atau pertimbangan siswa 

terhadap muatan konsep materi Modul Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8, di 

lapangan diisi oleh siswa sebagai user dari modul tersebut. Justifikasi siswa 

terhadap muatan konsep materi wacana modul tersebut meliputi: kepadatan 

informasi, kejelasan konsep, dan stimulus tambahan. 

 Untuk mengukur justifikasi siswa terhadap wacana modul yang dijadikan 

sampel menggunakan skala bertingkat. Hal ini dilakukan untuk mengukur 

kelayakan atau kecenderungan tertentu dari siswa yang berkaitan dengan sikap, 

keyakinan pandangan, atau nilai-nilai yang bersifat kualitatif untuk kemudian 

dikuantitatifkan dan ditafsirkan. 

 Skala bertingkat mempergunakan sistem angka yang disusun dengan 

mengikuti urutan bertingkat dari yang paling positif (besar) hingga yang negatif 

(kecil) atau sebaliknya. Skala yang umumnya dikenal adalah skala likert yang 

disederhanakan seperti di bawah ini. 

 

  1  2  3  4 

  Sangat setuju           setuju         kurang setuju     tidak setuju  

 Tahap keempat, mendapatkan hasil temuan analisis aspek kebahasaan, 

wacana modul, daya tarik, tes pilihan ganda, tes esai, dan justifikasi siswa 

terhadap muatan konsep materi Modul Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8. 

 Tahap kelima, kesimpulan akhir penelitian Tingkat Keterbacaan Modul 

Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8. 
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 3.2  SUDUT PANDANG PENELITIAN  

 

 

 

 

 

 

Analisis 
Wacana 

Penggolongan 
Wacana 

Format 
Perwajahan 

1 2 4 3 

Daya 
Tarik 

5 

Cara 
Pemaparan 

Keterpahaman 

Tipografi Daya 
Tarik 

Tes 
Klose 

Tingkat Keterbacaan Modul Bahasa 
Indonesia SLTP Terbuka Induk SLTPN 

27 Bandung 

Analisis 
Kebahasaan 

Tes 
Esai 

Kebakuan 

Keefektifan Rangkaian 
Antarkalimat 

EYD Sistem Kaitan 
Antaralinea 

Penggolongan 
Siswa 

Keterpakaian 
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3.3  Populasi dan Sampel  

 Populasi penelitian ini adalah Modul Bahasa Indonesia kelas SMP 

Terbuka kelas 8 Induk SMP Negeri 27 Bandung tahun ajaran 2008-2009 yang 

terdiri dari 19 kegiatan pembelajaran. 

 Arikunto (1989) menyatakan bahwa sampel penelitian untuk penelitian 

sosial berkisar antara 12,5 % sampai 25% dari populasi penelitian 25 % dari 19 

kegiatan penelitian yaitu 4 wacana. Dua wacana dari modul bahasa Indonesia 

semester1 disebut wacana sampel A dan B, dua wacana dari semester 2 disebut 

wacana sampel C dan D 

 Wacana di atas dijadikan sebagai materi analisis kebahasaan, wacana, dan 

materi tes keterbacaan dengan alat ukur tes pilihan ganda dan tes esai. 

 Jumlah siswa yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 20 siswa, yaitu 

15% dari anggota populasi (Winarno Surakhmad, 1980:100) dengan ketentuan  

kelas 8A SMP  Terbuka induk SMPN 27 Bandung 10 siswa, kelas 8 B SMP 

Terbuka induk SMP Negeri 27 Bandung 10 siswa. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

 Instrumen teks wacana yang dijadikan sampel dan pedoman penggunaan 

bahasa modul digunakan untuk meneliti aspek kebahasaan yang meliputi 

kebakuan, keefektifan, dan EYD. 

Instrumen pedoman penggunaan bahasa modul tertulis di bawah ini. 
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Tabel  3.1 

Pedoman Penggunaan Bahasa Modul 

No Aspek kebahasaan 

1. 1.1.  Aspek Kebakuan Bahasa 
1.1.1 Segi ucapan dan tulisan 

Bahasa Indonesia baku memiliki ciri sama antara ucapan dengan tulisan dan 
demikian pula sebaliknya. 

1.1.2. Segi fungsi pemakaiannya 
Bahasa Indonesia baku ialah ragam nahasa yang dipergunakan dalam: 
a. komunikasi resmi 
b. wacana teknis 
c. pembicaraan di depan umum 
d. pembicaraan dengan orang yang dihormati 

1.1. 3.   Segi struktur unsur kebahasaan 
a. pemakaian awalan me- dan ber-….bila ada…..secara eks- 

plisit dan konsisten 
b. bebas pengaruh unsur leksikal dan gramatikal dan dialek  

bahasa daerah dan asing yang belum dianggap unsur bahasa Indonesia. 
c. bebas pengaruh bahasa tutur. 
d. Pemakaian fungsi gramatikal subjek dan predikat secara eksplisit dan 

konsisten. 
e. Pemakaian konjungsi bahwa dan karena secara eksplisit dan konsisten 

(pemakaian kata penghubung dengan tepat dan ajeg). 
f. Pemakaian pola frase verbal: aspek+agen+verba secara konsisten    

(pemakaian urutan kata yang tepat) 
g. Pemakaian konstruksi sintetis (lawan analitis). 
h. Pemakaian partikel kah, lah, dan pun secara konsisten. 
i. Pemakaian kata depan (preposisi) yang tepat. 
j. Pemakaian kata ulang yang tepat menurut fungsi dan tempatnya. 
k. Pemakaian istilah resmi. 
l. Pemakaian ejaan resmi. 

2 2.1   Aspek Keefektifan Bahasa 
a. Struktur kalimat sederhana dan bersifat runtun. 
b. Tiap kalimat hanya mengandung satu ide pokok gagasan. 
c. Hemat menggunsksn istilah. 
d. Hemat menggunakan kata depan. 
e. Hemat menggunakan akhiran-nya. 
f. Kata keterangan ditempatkan setepat-tepatnya dalam  
g. kalimat sehingga tidak mengganggu pemahaman siswa. 
h. Kata yang mengandung makna yang sama dipakai salah satu saja. 
i. Kalimat harus bebas dari unsur pleonasme. 
j. Memperhatikan pararelisme. 
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3 3.1    Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 
a. Penggunaan huruf 
b. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 
c. Penulisan kata. 
d. Penulisan unsur serapan. 
e. Pemakaian tanda baca. 

 
 

 Instrumen teks wacana yang dijadikan sampel penelitian digunakan untuk 

analisis wacana monolog dilihat dari segi pemaparan, rangkaian dan kaitan tuturan 

(cohesion and coherents)  

 Instrumen modul bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dan 2 seutuhnya 

digunakan untuk menganalisis daya tarik modul. 

 Instrumen lembar soal, lembar jawaban, dan kunci jawaban digunakan 

untuk meneliti penggolongan wacana dan penggolongan siswa yang 

menggunakan tes pilihan ganda. 

 Instrumen lembar soal, lembar jawaban dan kisi-kisi digunakan untuk 

meneliti tingkat keterpahaman modul dengan tes esai. 

 Kisi-kisi tes esai untuk mendeteksi tingkat keterpahaman modul tersebut 

mengandung tiga buah indikator antara lain: keterpahaman wacana, keterpakaian 

wacana dan daya tarik wacana. 

 Dari ketiga indikator di atas dijabarkan kembali ke dalam sub-sub 

indikator yang meliputi memahami fakta, menganalisis kesalahan, 

mempertimbangkan teks wacana berdasarkan faktor internal, dan menggunakan 

konsep. Dari sub indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam sejumlah Tujuan 

Pembelajaran Khusus (TPK) yang akan melahirkan sejumlah item pertanyaan. 



 

117 
 

 Pertanyaan-pertanyaan dalam item tes esai mengandung aspek kognitif, 

sehingga memerlukan pemikiran yang bersifat komprehensif dari siswa. Di bawah 

ini disajikan kisi-kisi tes esai. 
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TABEL 3.2 
KISI-KISI TES ESAI 

UNTUK MENILAI TINGKAT KETERPAHAMAN WACANA SAMPEL MODUL  
BAHASA INDONESIA KELAS 8 

 
No ASPEK JML 

SOAL 
INDIKATOR SUB 

INDIKATOR 
ITEM SOAL NO 

SOAL 
SKOR ASPEK 

INTELEKTUAL  
 

TINGKAT 
KESUKARAN 
MD SD SK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Menilai 

tingkat 
keterbacaan 
wacana 
sampel 
Modul 
Bahasa 
Indonesia 
SMP 
Terbuka 
kelas VIII 

5 1. Keterpahaman 
wacana 
(understandabilit
y) 

1.1 memahami fakta 
 

1.1.1 Menyimpulkan 
teks wacana A. 

 

1 Tepat = 3 C5   v 

1.2 Menganalisa 
kesalahan 

1.1.2 Menguraikan 
secara singkat 
bahasa 
dilihatdari 
aspek 
kebakuannya, 
keefektifanna, 
dan EYD 
yang terdapat 
pada teks C 

 

3 Kurang 
tepat = 1 

C4  v  

1.3 Mempertimbangkan 
tek wacana 
berdasarkan faktor 
internal 

 5  C6   v 

2. Keterpakaian 
wacana 
(usability) 

2.1 Menggunakan 
konsep 

2.1.1 Menunjukan 
nilai guna untuk 
wacana B 

2  C3  v  

3. Daya tarik 
wacana 
(interrestability) 

3.1 menyusun skema 3.1.1 menyimpulkan 
daya tarik 
wacana A 

4  C5   v 
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 Instrumen kisi-kisi dan kuesioner digunakan untuk penelitian justifikasi 

siswa di Lapangan. Kuesioner tersebut berisi pernyataan-pernyataan tentang 

muatan konsep materi dalam Modul Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8. 

muatan konsep materi dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang meliputi sub-

sub indikator, yaitu: kepadatan iformasi, kejelasan konsep materi, dan stimulus 

tambahan. Dari ketiga sub indikator tersebut dijabarkan kembali ke dalam 

sejumlah item-item pernyataan positif dan negatif. Antara item positif dan negatif 

terdapat keseimbangan, maksudnya adalah untuk menjaga kekonsistenan 

(keajegan) jawaban dari responden, sehingga didapatkan data yang valid dan 

reliabel. 

 Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ditulis kisi-kisi kuesioner untuk 

justifikasi siswa Jurusan Bahasa Indonesia terhadap Tingkat Keterbacaan Modul 

Bahasa Indonesia SMP Terbuka kelas 8. 
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Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Kuesioner 

Untuk Justifikasi Siswa SMP Terbuka Kelas 8 
Terhadap Tingkat Keterbacaan Modul Bahasa Indonesia 

Tahun 2008-2009 
ASPEK INDIKATOR SUB INDIKATOR NO. ITEM 

1 2 3 4 

Muatan Konsep 1. Kepadataan 

Informasi 

1.1 Presentase tingkat pengenalan 

materi modul oleh siswa 

1+ 

1.2 pengulangan materi yang lalu 4- 

1.3 Kepadatan ide pokok dalam 

suatu paragraf 

6- 

1.4 Kepadatan ide pokok dalam 

suatu kalimat 

8+ 

1.5 pembatasan Jumlah klausa 

dalam suatu kalimat 

2- 

1.6 Penggunaan kata-kata pendek 3+ 

1.7 Penggunaan kata-kata pendek 5+ 

1.8 Penggunaan kata-kata yang 

panjang 

12- 

1.9 Penggunaan kata-kata sulit 20- 

1.10 Penggunaan kata-kata 

sambung 

9+ 

1.11 Penggunaan kata-kata depan 7+ 

1.12 Penggunaan kata-kata 

keterangan 

11- 

Muatan Konsep 2. Penyajian 

Konsep Materi 

2.1 Penyajian konsep materi yang 

diserai contoh  

13+ 

2.2 konsep materi tidak ngawur 16+ 

2.3 Keteraturan susunan konsep 

materi 

19- 

2.4 Konsep materi baru selalu 23- 
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disertai contoh-contoh  

2.5 Tata letak pokok pikiran 

utama pada paragraf 

21- 

2.6 Cara-cara penulisan kata-kata 

sulit 

15+ 

2.7 Cara-cara penulisan kata-kata 

baru 

18- 

2.8 Pencantuman daftar isi 24+ 

2.9 Pencantuman daftar kaata-kata 

sulit 

22- 

2.10 Cara-cara penulisan teks 

materi yang mengacu pada 

tabel 

20+ 

2.11Cara-cara penulisan teks 

materi yang mengacu pada 

grafik 

17- 

2.12 Cara-cara penulisan teks 

materi yang mengacu pada 

diagram 

14+ 

Muatan Konsep  3. Stimulus 

Tambahan 

3.1 Modul dilengkepi dengan tes 

objektif 

25+ 

3.2 Modul dilengkapi dengan 

latihan-latihan berapa tes esai 

28- 

3.3 Modul dilengkapi rangkuman 30- 

3.4 Modul dilengkapi tugas-tugas 27+ 

3.5 Modul berisi ajakan aau 

dorongan untuk belajar lebih 

rajin 

29- 

3.6 Modul memberi gambaran 

tentang materi berikutnya 

26+ 
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 3.3    INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tes Wacana Modul dan 
Pedoman analisis kebahasaan 

4.  Lembar soal, lembar 
jawaban, dan kunci jawaban 

6.  Kisi-kisi dan Kuesionar 

2. Tes Wacana yang dijadikan 
sampel 

5.  Kisi-kisi, lembar soal dan 
lembar jawaban 

3.  Naskah MBI 1,2.3 secara 
utuh 

Meneliti penggunaan bahasa 
modul 

Analisis wacana modul 

Analisis format perwajahan 
Dan tipografi 

Meneliti penggolongan 
keterbacaan wacana & 
pembaca berdasarkan tes 
klose 

Meneliti alur berpikir 
pembaca melalui tes esai 

Meneliti justifikasi pembaca 
terhadap muatan konsep 
materi modul 
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Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

 Data penelitian ini dihasilkan melalui langkah-langkah penelitian secara 

sistematis.  

Langkah-langkah itu berupa persiapan pengumpulan data, dan analisis data. 

 

Persiapan Pengumpulan Data 

 Tahapan yang dilalui dalam persiapan pengumpulan data terdiri atas tiga 

tahap seperti berikut ini. 

(1) Penyusunan alat pengumpul data. Pada tahapan ini peneliti menyusun alat 

pengumpul data untuk semua variabel. Alat pengumpul data ini berupa 

beberapa instrumen sesuai dengan yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu. 

(2) Pengajuan permohonan izin penelitian untuk mengumpulkan data. Surat 

izin diperoleh dari Direktur PPS UPI Bandung, dan ditembuskan kepada 

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kantor Departemen Pendidikan 

Kodya Bandung. 

(3) Studi pendahuluan. Peneliti melakukan studi pendahuluan. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh pengalaman penelitian sehingga pada saat 

penelitian yang sesungguhnya diharapkan pengetesan berjalan l 

a. Analisis Tingkat Keterpahaman Wacana 

 Untuk mengetahui tingkat keterpahaman siswa terhadap wacana bahan  

ajar dilakukan dengan menggunakan teknik statistis yaitu menggunakan teknik 

presentase dan rata-rata. 
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3.5  Sumber Data 

 Data penelitian bersumber dari Modul Bahasa Indonesia kelas 8 semester 

1 dan 2   SMP Terbuka Induk SMPN 27 Bandung  Tahun 2008-2009, hasil skor 

tes pilihan ganda, hasil tes esai, SMP Terbuka sebagai pengguna modul 

 Tes esai, siswa SMP Terbuka sebagai pengguna Modul. 

 


