
 

 

I. METODE PENELITIAN 

 

 

 3.1 Metode Penelitian 

 

Menurut Sugiono (2008:2), metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik apabila penelitian tersebut 

direncanakan dengan baik. Salah satunya adalah penggunaan metode yang relevan agar dalam 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program. Demikian pula untuk 

penggunaan metode harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. 

 

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif artinya 

memberikan gambaran keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1996:73). Peneliti mendeskripsikan kesalahan 

berbahasa pada karangan siswa Kelas V SDN 04 Sukajawa Tahun pelajaran 2009/2010. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data adalah keterangan yang benar dan nyata wujudnya. Data dalam penelitian ini adalah 

kalimat yang di dalamnya terdapat penggunaan kata yang tidak tepat. 

 

Sumber data penelitian ini adalah karangan siswa kelas V SDN 04 Sukajawa, Tanjungkarang 

Barat, berjumlah 18 buah karangan. 

 

2.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes. Jenis tes yang 

digunakan yaitu tes tertulis dalam bentuk pemberian tugas, yaitu menulis karangan dengan 



menerapkan ejaan, pembentukan kata dan keefektifan kalimat. Teknik digunakan untuk 

memperoleh data kesalahan berbahasa dalam penggunaan ejaan, pembentukan kata dan 

keefektifan kalimat. Dalam hal ini, siswa diberi tugas untuk mengarang. Langkah-langkah 

pengambilan data sebagai berikut. 

1. Guru menugaskan siswa untuk membuat karangan. 

2. Siswa mengarang dengan memilih salah satu judul karangan  berdasarkan topik yang telah 

ditentukan, yaitu : 

a. Liburan Sekolah 

b. Pengalamanku 

c. Keindahan Laut 

d. Jalan - Jalan ke Pantai 

e. Tempat Rekreasi yang Indah 

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah (1) panjang karangan 4 sampai 5 paragraf 

(2) gunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar (3) perhatikan pembentukan katanya (4) 

gunakan kalimat efektif. 

 

2.9 Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang akan diambil dalam menganalisis data sebagai berikut. 

1. Membaca karangan siswa satu per satu. 

2. Memberikan kode atau tanda koreksi pada karangan siswa. 

3. Mengklasifikasikan kesalahan berdasarkan jenis kesalahan berbahasa. 

4. Menganalisis masing-masing kalimat yang ditemukan. 

5. Mendeskripsikan kesalahan berbahasa yang dilakukan siswa dan memberikan alternatif 

pembenarannya. 



6. Memersentasekan jumlah kesalahan berbahasa dengan rumus :  

jumlah kesalahan yang ditemukan 

  Jumlah kesalahan keseluruhan    x 100% = 
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