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BAB III 

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang ada 

dalam penelitian berupa susunan kalimat yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan, dokumentasi. Pendekatan kualitatif berguna untuk menggambarkan 

suatu peristiwa yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa 

Jawa di kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan data dalam 

bentuk kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau fakta yang 

terjadi di lapangan secara lebih mendalam mengenai pembelajaran bahasa Jawa di 

kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti

 Kehadiran peneliti dalam penelitian sebagai observer yang berperan 

mengamati kegiatan pembelajaran menulis bahasa ngoko di SDN Jatimulyo 1 Malang 

kelas III secara langsung. Peneliti berperan dan memiliki kedudukan sebagai 

pengamat dari kegiatan dan mengambil sendiri data yang dibutuhkan untuk 

penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN Jatimulyo 1 Malang yang bertempat di 

Jl. Pisang Kipas no. 36 Kota Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 24-

25 Mei 2017. 
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D. Data dan Sumber Data  

Data penelitian ini diperoleh dari hasil ovservasi pada proses belajar mengajar 

yang berlangsung pada tanggal 24 Mei 2016, data tersebut berupa hasil karangan 

siswa kelas III di SDN Jatimulyo 1 Malang. Sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

diperoleh dari peneliti sendiri melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang berkaitan dengan menulis karangan bahasa ngoko. Sedangkan sumber data 

sekunder adalah segala bentuk data yang dibutuhkan oleh penelitian yang berasal dari 

dokumen atau arsip penting yang di miliki oleh sekolah sebagai bukti penelitian.

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peneliti (human instrument). Human instrument harus memiliki sifat teliti, obyektif, 

dan tidak mudah putus asa. Sifat-sifat tersebut penting bagi peneliti karena peneliti 

mempunyai tugas untuk mengumpulkan data, menganalisis data, serta membuat 

kesimpulan penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan hasil latihan siswa kelas III SDN 

Jatimulyo 1 Malang dalam menulis karangan berbahasa Jawa dengan  menyesuaikan 

pada standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal bahasa Jawa kelas III 

SD. Berikut ini standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Jawa

kelas III. 

yang berkaitan dengan menulis karangan bahasa ngoko. Sedangkan sumber data 

sekunder adalah segala bentuk data yang dibutuhkan oleh penelitian yang berasal dari 

dokumen atau arsip penting yang di miliki oleh sekolah sebagai bukti penelitian.

Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peneliti (human instrument). Human instrument harus memiliki sifat teliti, obyektif, 

dan tidak mudah putus asa. Sifat-sifat tersebut penting bagi peneliti karena peneliti 

mempunyai tugas untuk mengumpulkan data, menganalisis data, serta membuat 
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Tabel 3.1 SK dan KD Pembelajaran Keterampilan Menulis Karangan Kelas III SD

Semester Aspek Standar 
Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator

Genap Menulis 8. Mengungkapkan
gagasan wacana
tulis sastra dan
nonsastra dalam
kerangka budaya
Jawa.

8.1 Menulis karangan
kegiatan 
seharihari dengan 
ejaan yang benar.

8.1.1 Menulis karangan
kegiatan sehari-hari
dengan ejaan yang 
benar dan sesuai 
undha usuk basa

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini kriteria kesalahan berbahasa 

dalam penilaian kemampuan menulis bahasa ngoko pada pembelajaran bahasa Jawa, 

seperti ketepatan dalam penulisan bunyi yang berupa vokal, konsonan serta gabungan 

huruf dan konsonan. Selaian itu ketepatan dalam penulisan kata seperti kata dasar, 

kata turunan, kata ulang, kata majemuk, partikel serta angka dan lambang bilangan. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Instrumen Kesalahan Menulis Bahasa Ngoko

No
Kode 
Data

Deskripsi 
Data

Jenis Kesalahan
Pembetulan
 

Penulisan Bunyi Penulisan Kata
V K GHK KD KT KU KM PR ALB

1.
2.
3.
4.
5.

Dst

Keterangan kolom:
1. Kolom 1, berisi no urut 
2. Kolom 2, berisi kode data yang dianalisis berupa inisial siswa 
3. Kolom 3, berisi deskripsi data tentang penjelasan kesalahan 
4. Kolom 5, berisi pembetulan dari kesalahan siswa 
Keterangan kolom jenis kesalahan :
1. V adalah kesalahan vokal 
2. K adalah kesalahan konsonan 
3. GHK adalah kesalahan gabungan huruf konsonan 
4. KD adalah kesalahan kata dasar 
5. KT adalah kesalahan turunan 

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini kriteria kesalahan berbahasa 

dalam penilaian kemampuan menulis bahasa ngoko pada pembelajaran bahasa Jawa, 

seperti ketepatan dalam penulisan bunyi yang berupa vokal, konsonan serta gabungan 

huruf dan konsonan. Selaian itu ketepatan dalam penulisan kata seperti kata dasar, 

kata turunan, kata ulang, kata majemuk, partikel serta angka dan lambang bilangan. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Instrumen Kesalahan Menulis Bahasa Ngoko

Kode 
Data

Deskripsi 
Data

Jenis Kesalahan

Penulisan Bunyi Penulisan Kata
V K GHK KD KT KU KM PR
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6. KU adalah kesalahan kata ulang 
7. KM adalah kesalahan kata majemuk 
8. PR adalah kesalahan partikel 
9. ALB adalah kesalahan angka dan lambang bilangan 

F. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian yaitu langkah pra penelitian, 

langkah pelaksanaan penelitian dan langkah penyususnan laporan penelitian. 

1. Kegiatan Pra Penelitian 

a) Observasi pertama dilakukan pada saat pelaksanaan magang 3.  

b) Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 dan melakukan 

wawancara kepada guru bahasa Jawa.  

c) Menyusun proposal 

d) Membuat surat perizinan untuk melakukan penelitian melaui Kajur PGSD 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

e) Menentukan jadwal penelitian.

2. Kegiatan Penelitian

Pada saat kegiatan penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan 

instrumen yang telah dibuat, dan mengidentifikasi data yang telah diperoleh dari 

pengumpulan data.

a. Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut. 

1) Melakukan observasi secara langsung dan mengambil data berkaitan dengan 

pembelajaran yang mengarah pada kesimpulan dari penelitian yaitu berupa 

deskriptif atau gambaran suatu objek dalam hal ini yaitu menganalisis kesalahan 

Kegiatan Pra Penelitian 

Observasi pertama dilakukan pada saat pelaksanaan magang 3.  

Observasi kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 dan melakukan 

wawancara kepada guru bahasa Jawa.  

nyusun proposal 

embuat surat perizinan untuk melakukan penelitian melaui Kajur PGSD 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Menentukan jadwal penelitian.

Kegiatan Penelitian

Pada saat kegiatan penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan 

instrumen yang telah dibuat, dan mengidentifikasi data yang telah diperoleh dari 

pengumpulan data.
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menulis bahasa ngoko dalam pembelajaran bahasa Jawa kelas III di SDN 

Jatimulyo 1 Malang. 

2) Melaksanakan wawancara dengan guru bahasa Jawa dan siswa kelas III di SDN 

Jatimulyo 1 Malang. 

3) Dokumentasi dengan foto kegiatan pembelajaran menulis bahasa ngoko, dan foto 

hasil menulis karangan bahasa ngoko. 

b. Mengidentifikasi Data

Mengolah dan menyesuaikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi dengan tujuan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

memudahkan penyajian data. Menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

dengan menggunakan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan, dokumentasi. 

Tahap ketiga yaitu penyusunan laporan penelitian yang meliputi pemilihan data 

yang sesuai untuk disajikan dalam bagan supaya lebih mudah dianalisis untuk 

menarik kesimpulan.  

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. 

Langkah-langkah analisis datanya, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Langkah pertama dalam model analisis Miles and Huberman 

adalah : 

1. Reduksi data yaitu merangkum dan memilah data untuk menemukan temuan 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari observasi, 

Mengidentifikasi Data

Mengolah dan menyesuaikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi dengan tujuan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

memudahkan penyajian data. Menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

dengan menggunakan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan, dokumentasi. 

Tahap ketiga yaitu penyusunan laporan penelitian yang meliputi pemilihan data 

yang sesuai untuk disajikan dalam bagan supaya lebih mudah dianalisis untuk 

menarik kesimpulan.  

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. 
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wawancara dan dokumentasi di eliminasi sesuai dengan fakta yang menunjukkan 

kesalahan menulis bahasa ngoko pada pembelajaran bahasa Jawa. 

2. Penyajian data, dalam proses kedua ini data yang sudah dieliminasi disajikan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar teori atau yang lainnya 

supaya lebih mudah untuk dipahami dan sekaligus membantu merencanakan 

kerja selanjutnya yaitu memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dengan 

tujuan penarikan kesimpulan. Penyusunan data dalam penyajian ini memadukan 

data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3. Penarikan kesimpulan adalah proses penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil 

dan disajikan dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Serta sesuai 

dengan rumusan masalah penelitian yaitu kesalahan penulisan bahasa ngoko 

dalam bunyi dan kesalahan penulisan bahasa ngoko dalam kata pada 

pembelajaran bahasa Jawa. 

4. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda dengan menggunakan wawancara, lalu di cek 

dengan observasi dan, dokumentasi. Teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, dideskripsikan sebagai berikut: 

a) Wawancara  

Wawancara merupakan  kegiatan  Tanya  jawab  secara langsung  yang  

dilakukan  oleh  pewawancara  dan  narasumber  untuk  mendapatkan  suatu  

informasi  tertentu  yang  diharapkan  oleh  pewawancara  yang  dilakukan  dalam  

penelitian ini,  yang  menjadi  informan  yaitu  guru bahasa Jawa dan siswa kelas III 

SDN Jatimulyo 1 Malang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

tujuan penarikan kesimpulan. Penyusunan data dalam penyajian ini memadukan 

data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penarikan kesimpulan adalah proses penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil 

dan disajikan dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Serta sesuai 

dengan rumusan masalah penelitian yaitu kesalahan penulisan bahasa ngoko 

dalam bunyi dan kesalahan penulisan bahasa ngoko dalam kata pada 

pembelajaran bahasa Jawa. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda dengan menggunakan wawancara, lalu di cek 

dengan observasi dan, dokumentasi. Teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, dideskripsikan sebagai berikut: 
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mengenai kesalahan menulis bahasa ngoko pada siswa kelas III SDN Jatimulyo 1 

Malang. 

b) Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan menulis bahasa 

ngoko menggunakan bahasa ngoko. Pada penelitian ini pengamatan dilakukan 

langsung di kelas III pada saat kegiatan pembelajaran menulis bahasa ngoko sedang 

berlangsung. Tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui secara langsung mengenai 

kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi dan kata pada pembelajaran 

bahasa Jawa kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian. Dokumen bisa berupa  tulisan 

dan foto sebagi dokumen. Penelitian ini peneliti mengambil dokumen  berupa foto 

hasil menulis karangan bahasa ngoko dan foto kegiatan pembelajaran bahasa ngoko 

pada kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian di tekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan 

obyektif (Sugiyono, 2012:267). Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan 

data yang valid dan reliabel yang di uji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen 

penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang di uji adalah datanya. 

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2012:268) menyatakan bahwa penelitian 

langsung di kelas III pada saat kegiatan pembelajaran menulis bahasa ngoko sedang 

berlangsung. Tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui secara langsung mengenai 

kesalahan menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi dan kata pada pembelajaran 

bahasa Jawa kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian. Dokumen bisa berupa  tulisan 

dan foto sebagi dokumen. Penelitian ini peneliti mengambil dokumen  berupa foto 

hasil menulis karangan bahasa ngoko dan foto kegiatan pembelajaran bahasa ngoko 

pada kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Pengecekan Keabsahan Data 
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kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif 

lebih pada aspek validitas. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data. 

Menurut Sugiyono, (2012:273) mendifinisikan triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data 

untuk mengecek data dari informan. 

Triagulasi teknik dapat di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda dengan menggunakan wawancara, lalu di cek 

dengan observasi dan, dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada guru bahasa Jawa 

dan siswa kelas III di SDN Jatimulyo 1 Malang. Observasi dilakukan langsung di 

kelas III pada saat kegiatan pembelajaran menulis bahasa ngoko sedang berlangsung. 

Tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui secara langsung mengenai kesalahan 

menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi dan kata pada pembelajaran bahasa 

Jawa kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. Penelitian ini peneliti mengambil dokumen  

berupa foto hasil menulis karangan bahasa ngoko dan foto kegiatan pembelajaran 

bahasa ngoko pada kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Gambar 3.3 Triaulasi Teknik pengumpulan data 
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dengan observasi dan, dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada guru bahasa Jawa 

dan siswa kelas III di SDN Jatimulyo 1 Malang. Observasi dilakukan langsung di 

kelas III pada saat kegiatan pembelajaran menulis bahasa ngoko sedang berlangsung. 

Tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui secara langsung mengenai kesalahan 

menulis bahasa ngoko dalam penulisan bunyi dan kata pada pembelajaran bahasa 

Jawa kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. Penelitian ini peneliti mengambil dokumen  

berupa foto hasil menulis karangan bahasa ngoko dan foto kegiatan pembelajaran 

bahasa ngoko pada kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang. 




