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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Fokus Penelitian 

    Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yang bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penggunaan tanda baca dalam karangan eksposisi siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa.  Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data dan menyajikan 

data secara objektif mengenai objek penelitian yaitu penggunaan tanda baca 

dalam karangan eksposisi siswa kelas X SMA Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa. 

   Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian pada penggunaan 

tanda baca dalam karangan eksposisi siswa. Tanda baca yang terdapat pada 

karangan eksposisi merupakan data yang akan dianalisis berdasarkan pedoman 

Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).  

 

 

B. Definisi Operasional Istilah 

Definisi operasional istilah pada hakikatnya merupakan pendefinisian 

dalam bentuk yang dapat diukur, agar lebih lugas dan tidak menimbulkan bias 

atau membingungkan. Untuk memperjelas penelitian ini, perlu diberikan 
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pemahaman tentang konsep atau pengertian istilah yang digunakan atau 

dikemukakan. Definisi operasional istilah penelitian ini adalah penggunaan tanda 

baca dalam karangan eksposisi siswa SMA Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa. Penggunaan tanda baca dalam karangan siswa ialah pemakaian tanda baca 

yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah dibakukan atau ditetapkan (EBI). 

 

 

C. Data dan Sumber Data 

 

1. Data Penelitian 

Data di dalam penelitian ini adalah penggunaan tanda baca, yakni 

keseluruhan tanda baca yang muncul dalam karangan eksposisi siswa. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah karangan eksposisi siswa kelas X-

1 (sepuluh satu) SMA Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Jumlah siswa 

kelas X-1 sebanyak 54 orang, yang terdiri atas 19 laki-laki dan 35 perempuan.   

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis 

mengumpulkan data agar pekerjaan penelitian lebih mudah berhasil (Arikunto, 

2010: 203). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes 

yang digunakan untuk memperoleh data penggunaan tanda baca dalam karangan 

eksposisi siswa.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan tes 

dengan meminta siswa kelas X-1 SMA Negeri 3 Sungguminasa menulis sebuah karangan 

eksposisi yang kemudian akan dianalisis penggunaan tanda bacanya. Selanjutnya, peneliti 

mengadakan analisis pada data yang telah dikumpulkan dengan cara analisis deskriptif 

kualitatif. Hasil analisis berupa kesalahan tanda baca dimuat secara keseluruhan pada 

tabel korpus data. Jika siswa menggunakan tanda baca yang tidak seharusnya, maka 

akan ditandai dengan warna merah, seperti [.], tetapi jika siswa tidak 

menggunakan tanda baca yang seharusnya diterakan dalam kalimat di dalam 

karangan eksposisinya maka akan ditandai dengan tanda [o].   

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah peneliti membaca karangan 

eksposisi yang telah dituliskan siswa dan melingkari penggunaan tanda bacanya, 

kemudian peneliti menganalisis penggunaan tanda baca dalam karangan eksposisi 

yang telah dituliskan siswa ke dalam tabel analisis. Secara urut proses 

pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut :  

1. Membaca seluruh karangan eksposisi yang akan dijadikan objek  

penelitian, 

2. Karangan selanjutnya divalidasi oleh pemeriksa untuk selanjutnya 

dianalisis. 

3. Menganalisis tanda baca  yang digunakan pada karangan eksposisi,   
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4. Menentukan kesalahan penggunaantanda baca pada karangan eksosisi 

siswa dan memberikan koreksi. 


