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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Syamsuddin & Damaianti (2007: 73) mengungkapkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan yang disebut pendekatan investigasi karena 

biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan 

berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Pada pendekatan kualitatif 

ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan 

terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. 

Syamsuddin & Damaianti (2007: 116) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

ciri penelitian kualitatif yaitu (1) data penelitian diambil dari latar alami; (2) data 

yang dikumpulkan meliputi data deskriptif; (3) lebih mementingkan proses dari 

pada hasil; (4) sangat mementingkan makna; (5) analisis data dilakukan pada saat 

dan setelah pengumpulan data. 

 Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai perencana, pengumpul data, 

instrumen aktif dalam mengumpulkan data-data di sekolah, menganalisis data dan 

sebagai pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti telah diketahui oleh kepala 

sekolah dan semua masyarakat akademik yang berada di sekolah tersebut. Oleh 

karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di sekolah sebagai tolak ukur 

keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti 

secara langsung dan keaktifan guru mutlak diperlukan peneliti.  

 Adapun data yang dikumpulkan berupa data deskriptif yaitu, kata-kata lisan 

dari tuturan guru yang direkam dengan audio tapes. Data tersebut berupa 
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Pernyataan atau tuturan guru dan siswa yang menunjukkan prinsip kerja sama, 

mentranskipnya berupa kata-kata tertulis. Penelitian kualitatif lebih banyak 

mementingkan proses dari pada hasil. Hal itu terjadi karena hubungan bagian-

bagian dari pemakaian prinsip kerja sama pada tuturan guru dan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila 

diamati atau mengikuti dalam proses pembelajaran di kelas XI SMAN 4 Malang. 

 Adapun jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Emzir (2010: 3) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih 

mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. 

 Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan fenomena dalam interaksi 

pembelajaran di sekolah secara alamiah. Alamiah yang di maskud adalah 

fenomena yang menjadi sasaran penelitian ini tidak dibuat-buat, melainkan akan 

dideskripsikan sebagaimana adanya. Fenomena itu sendiri dapat dilihat dari 

pemakaian prinsip kerja sama pada tuturan guru dengan siswa dalam 

pembelajaran yang berlangsung di kelas (Arikunto, 2013: 3). 

 

3.2 Data Dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Arikunto (2013: 161) mengungkapkan bahwa data adalah segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data 

dalam penelitian ini berupa pernyataan atau tuturan guru dan siswa yang 

menunjukkan prinsip kerja sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
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3.2.2 Sumber Data 

Arikunto (2013: 172) mengungkapkan bahwa sumber data adalah subjek 

dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tuturan guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

XI SMAN 4 Malang. Data tersebut direkam pada tanggal 2 september sampai 

dengan tanggal 23 september 2016 di kelas XI IPA2 SMAN 4 Malang. Data yang 

direkam berjumlah 12 video. Peneliti merekam aktivitas guru dan siswa saat 

proses pembelajaran berlangsung di kelas. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian. Data dalam penelitian ini pernyataan atau tuturan guru dan siswa yang 

menunjukkan prinsip kerja sama dan selanjutnya ditranskipsikan ke dalam bentuk 

tulisan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dengan teknik 

simak,  teknik rekam,  dan  teknik catat. 

Pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Margono (dalam Zuriah, 

2009: 173) mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencacatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 

dan pencacatan ini dilakukan terhadap objek tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa yaitu di SMAN 4 Malang. Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan 

langsung disertai dengan pendokumentasian. Hal ini dilakukan untuk menggali 

informasi yang berkenaan dengan keadaan lapangan serta informasi yang 

berkenaan dengan permasalahan penelitian yaitu pemakaian prinsip kerja sama 
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pada tuturan guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 

pendekatan saintifik. Peneliti hanya sebagai partisipan untuk mengamati tuturan 

yang disampaikan guru dan siswa tanpa terlibat di dalamnya. Observasi ini 

merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. 

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik simak, teknik rekam dan 

teknik catat yang kemudian menstranskipkan data tersebut dalam bentuk teks/ 

tulisan. Pada teknik simak ini peneliti tidak terlibat dalam dialog interaksi 

pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, peneliti tidak ikut serta dalam proses 

pembicaraan antara guru  dan  peserta  didik  dalam interaksi  pembelajaran  tersebut. 

Peneliti hanya menyimak dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru 

dengan peserta didik dalam interaksi pembelajaran tersebut (Mahsun, 2006: 91). 

Dalam hal ini konsep dialog melibatkan dua pihak yang berlaku sebagai  penutur 

(guru)  dan  mitra tutur  (peserta didik), baik secara berganti-ganti maupun tidak, 

baik yang bersifat komunikasi (dua arah atau timbal balik) maupun  yang lebih 

bersifat kontak  (satu arah).  Teknik simak juga digunakan  untuk  menjaring  data  

berupa  tuturan  guru dan siswa  pada  pemakaian  prinsip kerja sama dalam 

interaksi pembelajaran di kelas. 

Yang ke dua dalam metode ini adalah teknik rekam. Syamsuddin & 

Damaianti (2007: 108) mengungkapkan bahwa rekaman sebagai tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan untuk individu atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa. Saat penyimakan berlangsung, tuturan 

antara guru dan siswa direkam dengan alat bantu berupa video tape. Teknik rekam 

dilakukan untuk mempermudah dalam pengecekan dan pengoreksian selama dan 

sesudah analisis data. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tuturan-
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tuturan yang melatarbelakangi pemakaian prinsip kerja sama pada tuturan guru 

dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik.  

Teknik yang ke tiga dalam metode ini adalah teknik catat merupakan teknik 

yang dilakukan setelah melakukan teknik simak. Teknik catat ini diawali dengan 

ditranskripsikannya terlebih dahulu data yang berwujud dialog-dialog berupa 

tuturan guru dan siswa ke dalam bentuk tulisan. Setelah semua data berbentuk 

tulisan, dilakukan  pencatatan  terhadap  data  yang  relevan  dengan  penelitian. 

Selain mencatat  data,  penulis  juga  mencatat  konteks  yang  melingkupi  data  

tersebut. 

 

3.4   Teknik Pengolahan Data 

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis 

transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan 

untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat 

dipresentasikan semuanya kepada orang lain (Syamsuddin & Damaianti, 2007: 

110). Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemakaian 

prinsip kerja sama pada tuturan guru-siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

berbasis pendekatan saintifik di kelas XI SMAN 4 Malang. Sesuai dengan tujuan 

tersebut dan pendekatan yang digunakan, maka teknik yang dipilih untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

adalah data yang dianalisis berupa kata-kata (Mahsun, 2006: 233). Peneliti 

kualitatif ini mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di sekolah. 

Analisis data kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dan akhir 

pengumpulan data. 
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Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis, namun harus 

dikelompokkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, data itu telah melalui tahapan 

klasifikasi data sebelum benar-benar dilakukan teknik analisis kualitatif. Tanpa 

klasifikasi data, peneliti tidak akan mengetahui apa yang akan dianalisis. Selain 

itu peneliti tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian 

dari data. Jadi, klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis (Moleong, 

2011: 290). Klasifikasi data yang demikian itu dilakukan untuk mendapatkan tipe-

tipe data yang selanjutnya akan mempermudah proses analisis data pada tahapan 

yang berikutnya (Rahardi, 2005:16). 

Setelah pengklasifisian ini dianggap selesai tahap selanjutnya akan 

dilaksanakan analisis atau pembahasan data. Analisis atau pembahasan data di 

dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis konstekstual. 

Adapun yang dimaksud dengan metode analisis kontekstual adalah cara analisis 

yang diterapkan pada data dengan mendasarkan dan mengaitkan konteks yang ada 

(Rahardi, 2005: 16). Hasil kegiatan ini berupa prinsip kerja sama pada tuturan 

guru-siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik. 

Menurut Miles dan Hubeman (dalam Emzir, 2010: 129-135) ada tiga macam 

kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut. 

a. Reduksi Data. 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentranformasian  data yang  masih  mentah. Reduksi data terjadi 

secara terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap. 

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Reduksi data 

merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan  data  
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untuk  diberi  kode,  untuk  ditarik  keluar,  dan  rangkuman  pola-pola sejumlah  

potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan 

analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverfikasikan. 

b. Model Data (Data Display) 

Tahap analisis data yang kedua yaitu model data  atau  data  display. Model 

data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk  matrik, grafik, 

jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun 

dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan 

demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi. Sebagaimana dengan reduksi 

data,  menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari 

analisis, model data merupakan bagian dari analisis. Merancang kolom dan baris 

dari suatu  matrik untuk data kualitatif dan menentukan  data  yang  mana,  dalam  

bentuk  yang  mana, harus dimasukkan ke dalam kolom yang mana adalah 

aktivitas analisis.  

c. Penarikan atau verifikasi kesimpulan  

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi 

kesimpulan data yang  semula  sudah  direduksi  lalu  disajikan  maka selanjutnya  

akan  ditarik  kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan ini akan muncul dari  si peneliti  

jika data sudah teruji kepercayaannya, kekuatannya ataupun validitasnya. Dengan 

adanya penarikan kesimpulan maka akan menghentikan fikiran-fikiran yang 

belum diketahui kebenarannya.  
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Mengambil  kesimpulan  merupakan  analisis  lanjutan  dari  reduksi  data  

dan model data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk  

menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali 

dengan data di lapangan dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat 

bertukar pikiran dengan teman sejawat, sehingga kebenaran ilmiah dapat dicapai. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2013: 203) mengungkapkan bahwa instrumen penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Sehubungan dengan penjaringan data tersebut maka instrumen data dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

Tabel 3.1  
Instrumen Data Pemakaian Prinsip Kerja Sama Guru 

 

No.  

 

Data 

 

Kode 

 

PKM 

 

PS 

M.K

N 

M.

KL 

M.R M.P MAT MN

YA 

MI M

SI 

MKS

N 

            

            

Berdasarkan  tabel  instrumen  data  diatas,  maka  diberikan  kode  data  
yang di contohkan dengan simbol. 

��/	��/��/MKN 
Keterangan   : 
No.    : Nomor data 
Data    : Penggalan data dialog antara guru dan siswa 
Kode     :	��/	��/��  = Transkipsi data, dialog, kalimat 
Kategori maksim (PKM) : MKN  = Maksim Kuantitas 

MKL  = Maksim Kualitas 
  MR  = Maksim Relevansi 
  MP  = Maksim Pelaksanaan 
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Kegiatan (PS)   : MAT  = Mengamati 
MNYA = Menanya 
MI  = Mengumpulkan informasi 
MSI  = Mengasosiasi 
MKSN = Mengkomunikasikan 

 

  

3.6 Indikator Penelitian 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data maka peneliti 

membuat indikator. Indikator penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 
Indikator Prinsip Kerja Sama Guru 

 
No Aspek Kategori Indikator Deskriptor 

1 Prinsip kerja 
sama 

Maksim kuantitas a. Sumbangan 
informasi harus 
seinformatif yang 
dibutuhkan. 

b. Sumbangan 
informasi tidak 
melebihi yang 
dibutuhkan. 

Maksim kuantitas ini 
mengharuskan peserta 
tuturnya memberikan 
informasi yang cukup, 
relatif memadai, dan 
seinformatif  mungkin 
yang dibutuhkan 
lawan tuturnya. 

Maksim kualitas a. Mengatakan 
sesuatu secara 
nyata dan sesuai 
fakta sebenarnya 

Maksim kualitas  
ini mewajibkan  
setiap peserta  
percakapan  
menyampaikan 
informasi secara nyata 
dan sesuai fakta 
sebenarnya di dalam 
bertutur.  

Maksim relevansi a. Menunjukkan 
adanya relevansi 
dalam bertutur 

Maksim relevansi  
ini mengharuskan  
setiap peserta  
tuturnya, agar terjalin 
kerja sama yang baik 
masing-masing 
hendaknya dapat 
memberikan kontribusi 
yang relevan dengan 
masalah pembicaraan 

Maksim 
pelaksanaan 

a. Menghindari 
pernyataan-
pernyataan yang 
samar 

b. Menghindari 

Maksim pelaksanaan 
ini, mengharuskan 
setiap peserta 
percapakan bertutur 
secara langsung, jelas 
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ketaksaan dalam 
bertutur 

c. Bertutur dengan 
ringkas 

d. Bertutur dengan 
teratur 

dan tidak kabur isinya. 

2 Pendekatan 
Saintifik 

Mengamati a. Salah satu tahap 
kegiatan pendekatan 
saintifik yang 
aktivitas belajarnya 
meliputi membaca 
mendengar, 
menyimak, melihat. 

Dalam kegiatan 
mengamati, guru 
memfasilitasi peserta 
didik untuk melakukan 
pengamatan, melatih 
peserta didik untuk 
memperhatikan 
(melihat, membaca, 
mendengar) hal yang 
penting dari suatu 
benda atau objek. 

Menanya a. Salah satu bagian 
dari tahap kegiatan 
pendekatan saintifik 
yang aktivitas 
belajarnya adalah 
mengajukan 
pertanyaan tentang 
informasi yang tidak 
di pahami dari apa 
yang diamati. 

Guru membuka 
kesempatan secara 
luas kepada peserta 
didik untuk bertanya 
mengenai apa yang 
sudah dilihat, disimak, 
dibaca. 

Mengumpulkan 
informasi 

a. Salah satu dari tahap 
kegiatan pendekatan 
saintifik yang 
aktivitas belajarnya 
meliputi 
merencanakan, 
merancang, 
melaksanakan 
kegiatan, serta 
memperoleh, 
menyajikan dan 
mengolah 
data/informasi 

Peserta didik 
diharapkan dapat 
mengungkapkan 
pertanyaan-pertanyaan 
yang berhubungan 
dengan gambar yang 
ada, untuk itu peserta 
didik dapat membaca 
buku yang lebih 
banyak, 
memperhatikan 
fenomena/ objek yang 
diteliti. 

Mengasosiasikan a. Salah satu dari tahap 
kegiatan pendekatan 
saintifik yang 
aktivitas belajarnya 
meliputi 
menganalisis data, 
mengelompokkan, 
membuat kategori, 
menyimpulkan, 
memprediksi/ 
mengestimasi 

Peserta didik 
diharapkan dapat 
menganalisis hasil 
kerja yang telah 
dilakukan dan 
membandingkannya 
dengan hasil kerja 
rekannya yang lain. 
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dengan 
memanfaatkan 
lembar kerja praktik. 

Mengkomunikasi
kan 

a. Salah satu bagian 
dari tahap kegiatan 
pendekatan saintifik 
yang aktivitas 
belajarnya 
menyampaikan hasil 
pengamatan, 
kesimpulan 
berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, 
tertulis, atau media 
lainnya. 

Guru memberi 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengkomunikasikan 
hasil pekerjaan yang 
telah disusun baik 
secara bersama-sama 
dalam kelompok atau 
secara individu dari 
hasil kesimpulan yang 
telah dibuat bersama 

 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 Moleong (2011: 127) mengungkapkan bahwa prosedur penelitian atau 

tahap-tahapan itu secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian, yaitu (1) tahap 

pra-lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis data. Tahapan 

penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.7.1 Tahap Pra-lapangan 

a) Memilih lokasi penelitian 

  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan sebelum penelitian ini dilaksanakan. 

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu membawa surat pengantar dari kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang, meminta surat dari Bakesbangpol, kemudian 

meminta surat dari Dinas Pendidikan kota Malang, kemudian meminta izin 

kepada kepala sekolah untuk meneliti guru dan siswa bahasa Indonesia, 

khususnya guru dan siswa kelas XI SMAN 4 Malang untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan tuturan yang digunakan guru  dan siswa di kelas XI 
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SMAN 4 Malang serta mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung di 

kelas. 

b) Mempersiapkan alat dokumentasi 

  Mempersiapkan dan mengumpulkan data dengan menstranskip video 

tuturan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas XI. Alat dokumentasi 

berupa videotape. 

 

3.7.2 Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian dengan terjun langsung ke 

SMAN 4 Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sumber data yaitu 

dengan cara mengamati pembelajaran bahasa Indonesia di kelas XI. Mengolah 

data yang bertujuan untuk memperoleh hasil analisis deskriptif yang 

menggambarkan prinsip kerja sama berupa maksim kuantitas, maksim kualitas, 

maksim relevansi, maksim pelaksanaan. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 2 september sampai dengan tanggal 23 september 2016. 

 

3.7.3 Tahap Analisis Data 

  Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis data. Pada 

tahap ini peneliti mengelompokkan  dan  mencermati  secara  langsung  pada  saat 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas XI SMAN 4 Malang. Tahap akhir  dalam 

penelitian ini yaitu tahap penyusunan laporan. Tahap penyusunan laporan yang 

dilaksanakan setelah menganalisis data, mengambil kesimpulan, dan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing guna memperoleh perbaikan dan  

disetujui untuk diuji. Data disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan 
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pemakaian prinsip kerja sama pada tuturan guru-siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia berbasis pendekatan saintifik di kelas XI SMAN 4 Malang. 




