
  



ii 
 

PENELITIAN PEMBELAJARAN SASTRA 

 

 

Dr. Nazla Maharani Umaya, M.Hum. 

Dr. Harjito, M.Hum. 

  



iii 
 

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

 

PENELITIAN PEMBELAJARAN SASTRA 

Dr. Nazla Maharani Umaya, M.Hum.; 

Dr. Harjito, M.Hum. 

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG PRESS, 2017 

 

 

Viii:119/15,5x23 cm 

ISBN: 978-602-0690-70-8 

Hak Cipta, 2017, pada penulis 

 

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara 

apapun termasuk menggunakan mesin fotokopi tanpa seizing 

penerbitan. 

 

 

2017 

 

Dr. Nazla Maharani Umaya, M.Hum.; 

Dr. Harjito, M.Hum. 

- PENELITIAN PEMBELAJARAN SASTRA 

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG PRESS 

  



iv 
 

PRAKATA 

 

Sastra menjadi nama besar dalam ilmu pengetahuan dan perjalanan 
produktivitas manusia yang tanpa batas. Pembelajaran sastra dalam dunia 
pendidikan memiliki komposisi yang beragam, terdiri atas karya cipta, 
edukasi, masyarakat terpelajar, konteks, proses memahami dan mendalami, 
produktivitas, fenomena perjalanan, dan perkembangan karya sastra. Tentu 
masih banyak lagi unsur yang mendukungnya sehingga membuat satu 
bulatan dunia lengkap dengan isinya. 

Pemahaman dasar yang perlu untuk dicatat mengenai pembelajaran sastra 
adalah pentingnya berpikir dinamis. Demikian kaitannya dengan konteks 
pembelajaran sastra dan dunia riset. Penelitian pembelajaran sastra 
menjadi peluang besar dan memiliki kedudukan yang penting dalam upaya 
terus meregenerasi pembelajaran sastra yang dinamis seiring dengan 
perkembangan dunia sastra yang dinamis pula.   

Wacana dominan yang selama ini adalah penelitian pembelajaran bahasa 
dan sastra yang berujung pada dominasi unsur dan aspek kebahasaan, atau 
unsur dan aspek pembelajaran dengan minimnya unsur dan aspek 
kesastraan. Buku ini memberikan jalan lebar menuju pengembangan dunia 
pembelajaran dalam wujud hasil penelitian pembelajaran sastra yang 
maksimal. 

Buku penelitian pembelajaran sastra ini berisi penjelasan rinci mengenai 
kedudukan ilmu sastra dalam penelitian pembelajaran serta ragam metode 
yang dapat diaplikasikan untuk menuntaskan penelitian pembelajaran 
sastra. Pemaparan prawacana di bagian awal berisi persamaan persepsi 
mengenai perkembangan pembelajaran sastra, kaitann antara sastra 
dengan penelitian pendidikan, serta untuk mendukung pemahaman 
terhadap paradigma penelitian pembelajaran sastra.  

Kedudukan karya sastra dalam pembelajaran, pembelajaran sastra dalam 
ranah penelitian, serta metode yang dapat diterapkan dalam penelitian 
pembelajaran sastra menjadi isi utama buku ini. Dengan hadirnya buku ini, 
hal-hal mendasar dan krusial yang berkaitan dengan ketuntasan maksimal 
dalam menyelesaikan penelitian pembelajaran sastra, baik jenis penelitian 
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dasar, penelitian deskriptif, terapan, eksperimental, evaluasi, maupun 
penelitian campuran dapat ditemukan pada buku referensi ini. Dengan 
demikian diharapkan buku ini dapat dijadikan sebagai buku referensi 
penelitian pembelajaran sastra. 

 

Semarang, 2017 

penulis   
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PENELITIAN PEMBELAJARAN SASTRA 

 

 

I. PRA WACANA 

A. PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN SASTRA 

Secara mudahnya pembelajaran sastra dapat dipahami 

sebagai bentuk aktivitas belajar, baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas yang memiliki fokus pembahasan mengenai 

pengetahuan kesastraan. Pembelajaran sebagai sebuah 

proses, meskipun dilakukan secara berkelompok tetap 

berkait dengan potensi individu, adanya perubahan dan 

pengembangan pengetahuan (Jarvis, Holford,, & Griffin, 

2004, p. 75). Karya sastra dalam pembelajaran 

berkedudukan sebagai objek, perangkat pendukung, 

sumber, dan produk pengetahuan. Dengan demikian akan 

berkait secara terus menerus antara aktivitas 

perkembangan karya sastra dengan aktivitas penelitian yang 

ditujukan pada pembelajaran sastra. Maka, manakala terjadi 

kemunculan variasi pada karya sastra dapat berdampak pula 

pada variasi pembelajaran sastra. Hal tersebut menjadi 

sebuah kondisi ideal dalam konsep pembelajaran sastra dan 

perkembangannya, dan pastinya dapat membuka banyak 

peluang untuk para peneliti melakukan banyak inovasi dari 

hasil pemikiran dan pelopor, modifikasi, kreasi, maupun 

strategi dan model yang berkaitan erat dengan 

perkembangan pembelajaran sastra. 
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Aktivitas belajar yang telah disebut sebagai proses 

pembelajaran, mengikat terus peran pengajar, pembelajar, 

pengajaran, pembelajaran, serta bahan belajar. Wilayah 

wilayah tersebut menjadi fokus pertimbangan dalam 

melangsungkan proses aktivitas belajar. Pada kondisi 

demikianlah kurikulum berperan mengorganisasi 

keberlangsungan proses perkembangan pembelajaran 

sastra. Kurikulum dalam tiap proses pengkonseptualannya 

harus mempertimbangkan konteks masa lalu, masa kini, dan 

masa depan (Slattery, 2006, p. 64). Karya sastra hadir dalam 

ruang pembelajaran, bukan sebagai produk kreativitas seni. 

Maka yang perlu ditekankan adalah klarifikasi terhadap 

pemahaman yang melekat pada karya sastra, yaitu 

bahwasanya karya sastra yang memiliki kebebasan dalam 

menerima proses persepsi dan pemaknaan tidak bersifat 

murni atau bebas sepenuhnya. Dalam hal ini, sastra pada 

lingkup pembelajaran bersejajar dengan segi pengetahuan 

kebahasaan dan sebuah sistem bernama pembelajaran. 

Untuk itu perlulah dibangun sebuah pemahaman mengenai 

kedudukan sastra dengan bahasa dalam pembelajaran 

sastra, perkembangan kurikulum, ruang lingkup pendidikan, 

dan tujuan pembelajaran pada konteks pembelajaran sastra. 

Berikut wacana penjelasan hal hal tersebut. 
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1. Memahami Sastra dalam Pembelajaran  

Titik awal adalah memahami bahwa bahasa merupakan 

medium yang digunakan pada karya sastra. Dengan 

demikian, segala upaya pengkajian pembelajaran sastra 

dapat tersaji melalui komunikasi dan kebahasaan. Sastra 

dan bahasa dalam ranah pembelajaran merupakan 

pencabangan aspek kompetensi dalam ilmu pengetahuan 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Konteks dalam 

konsep sastra sebagai ilmu pengetahuan berkaitan dengan 

konsep dasar imajinasi, nilai keindahan, komunikatif, 

kehidupan sosial, ideologi, kreatifitas dan identitas, dan 

makna yang bermediumkan bahasa. Dalam konteks 

pembelajaran, pengetahuan terhadap karya sastra dapat 

menggunakan indikator atau ukuran berupa kompetensi 

yang dikelompokkan menjadi kemampuan mendengarkan, 

membaca, menulis, dan berbicara. Hal yang dapat 

dijangkau dalam pendidikan melalui karya sastra salah 

satunya adalah muatan karakter dan nilai-nilai, karena 

karya sastra yang mengetengahkan berbagai tema dapat 

dijadikan media bagi peserta didik (manusia) untuk 

mengenali dan memahami kualitas tingkatan watak atau 

karakternya sendiri (Kanzunnudin, 2012, p. 203). Dengan 

demikian dalam perkembangan pembelajaran sastra hal 

tersebut dipastikan tercakup sebagai arah dan tujuan 

subjek pengetahuan yang dipelajari.  

Sebagai contoh adalah pada karya sastra bergenre prosa 

berupa novel. Maka, pelibatan pengetahuan 
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mendengarkan pembacaan novel, membaca novel, menulis 

novel, dan berbicara mengenai isi cerita dalam novel adalah 

kompetensi yang harus menjadi tujuan pembelajaran. 

Perkembangan kurikulum pada pendidikan di Indonesia 

yang tercatat dalam periodesasi kurikulum dimulai dari 

tahun 1947 hingga 2017 mencakup gambaran 

perkembangan pembelajaran sastra serta kompetensi yang 

menjadi capaian. Informasi terbaru di tahun 2017 adalah 

berlakunya kurikulum 2013 edisi revisi 2017 serta 

peluncuran pembelajaran berbasis literasi di sekolah yang 

sekaligus menjadi ajang penumbuhan budi pekerti. 

Pemahaman sastra dan bahasa dalam pembelajaran 

beranjak dari hal-hal tersebut dalam konteks cakupan 

pendidikan sekolah. 

Situasi pembelajaran sastra menghadirkan ragam 

kendala, permasalahan, serta fenomena-fenomena. 

Contoh bentuk kendala yang ada adalah kurang tersedianya 

buku buku sastra di sekolah, atau kurangnya pengetahuan 

pendidik mengenai cara menentukan dan memilih buku 

sastra yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran 

(Suryaman, 2010, pp. 120-123). Hal-hal tersebutlah yang 

dapat dijadikan peluang dilakukannya sebuah penelitian 

pembelajaran sastra. Secara bertahap, memahami sastra 

dan bahasa dalam pembelajaran sastra berarti menjangkau 

perkembangan genre karya sastra, perkembangan 

komponen pembelajaran yang memiliki koneksi dengan 
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bidang ilmu sastra, serta ragam aktivitas dalam dunia sastra 

yang mengarah pada produksi dan proses kreatif. 

Pada konteks pembelajaran, sastra dipahami sebagai 

objek dalam satu ranah kompetensi pembelajaran dengan 

sudut pandang yang mencakup aktivitas membaca, 

menulis, mendengarkan, dan berbicara. Secara aplikatif 

dapat dipersempit dalam sebuah proses pengajaran 

membaca karya sastra, pengajaran menulis karya sastra, 

pengajaran mendengarkan karya sastra, pengajaran 

membicarakan karya sastra, dan pengajaran menampilkan 

karya sastra. Dengan demikian memahami karya sastra 

dalam kontek pembelajaran menjadi aktivitas multidisiplin 

antara ilmu pengetahuan sastra, ilmu pengetahuan sosial, 

dan ilmu pengetahuan pembelajaran yang seluruhnya 

dapat dikaji ke dalam jenis penelitian kuantitatif maupun 

kualitatif. Aspek sastra dan bahasa menjadi perangkat 

kesatuan pembelajaran sastra sekaligus sasaran penelitian. 

 

2. Pembelajaran Sastra dan Perkembangan Kurikulum 

Secara sederhana, pembelajaran dapat dipahami 

sebagai sebuah proses yang melibatkan pengajar dan 

pembelajar dalam satu aktivitas berpengetahuan. Belajar 

adalah tindakan atau proses dengan mana perubahan 

perilaku, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

diperoleh (Boyd & Apps, 1980, pp. 100-101). Dan sastra 

adalah cabang ilmu pengetahuan dengan fokus pada karya 

cipta yang memiliki unsur keindahan, imajinasi, kreativitas, 
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identitas, ekspresi, resepsi, makna, esensi, bernilai, dan 

menggunakan medium bahasa, baik lisan maupun tulis. 

Dengan demikian segala proses yang berkait dengan kedua 

hal tersebut dapat disepakati sebagai pembelajaran sastra. 

Pembelajaran tersebut dapat juga dikatakan sebagai 

sebuah proses belajar untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap, nilai-nilai, keyakinan, emosi dan 

pengideraan (Jarvis, Holford,, & Griffin, 2004, p. 4).  

Dalam konteks ini pembelajaran sastra adalah proses 

dan aktivitas berpengetahuan yang diperankan oleh 

pengajar dan pembelajar dalam ruang berbatas kurikulum. 

Tujuan dibuatnya kurikulum adalah untuk melakukan 

manajemen dan control ideology terkait dengan dokumen 

administrasi dan aktivitas belajar di sekolah  (Apple, 2002, 

p. 121), termasuk lembaga pendidikan secara umum. 

Dengan demikian kedua hal tersebut menjadi batasan 

dalam pembahasan pada buku ini. 

Pada perkembangannya, di Indonesia, terdapat 

beberapa macam kurikulum yang pernah menjadi sebuah 

ketentuan dan peraturan terkait pelaksanaan pembelajaran 

di lembaga pendidikan. Komponen pendukung dalam 

pembelajaran adalah kompetensi dasar dan kompetensi inti 

sebagai pengikat dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Sesuai dengan ketentuan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang system pendidikan nasional, pada pasal 35 

mengenai standar nasional pendidikan tercakup 

pernyataan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas 
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standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus 

ditingkatkan secara terencana dan berkala. Dengan 

demikian, masing-masing aktivitas pembelajaran sastra 

adalah berusaha mencapai kompetensi kompetensi 

tersebut. Dengan demikian ruang lingkup yang berkait 

dengan penelitian pembelajaran sastra adalah proses 

pembelajaran itu sendiri dan kurikulum yang berlaku. 

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Sastra 

Pembelajaran sastra memiliki empat kompetensi 

tercakup di dalamnya, yaitu menulis, membaca, berbicara, 

dan mendengarkan. Keempat keterampilan tersebut dapat 

mengembangkan kompetensi wacana untuk tujuan 

komunikatif (Juan & Flor, 2006, p. 18). Dengan demikian, 

untuk satu batasan konteks objek sastra memungkinkan 

untuk dapat dipandang melalui masing-masing kompetensi 

tersebut secara terpisah, maupun sekaligus secara 

bersamaan. Ranah pembelajaran mencakup tingkat 

pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi. 

Pembelajaran sastra sebagai objek berupa proses yang 

sistematis, logis, dan terencana sesuai rumusan dalam 

kurikulum pembelajaran. Subjek yang dapat disasar dalam 

pembelajaran sastra terdiri dari sumber belajar, materi 

belajar, media belajar, metode belajar, strategi belajar, 
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model belajar, karakter pembelajar, pengembangan 

pembelajaran, dan inovasi pembelajaran.  

Karya sastra dalam pembelajaran berkembang secara 

beriringan dengan ragam dan jenis kategori karya sastra 

yang sering dikenal dengan sebutan genre. Pengertian 

genre secara umum berkait dengan bentuk-bentuk yang 

diharapkan dalam konteks tertentu dan jenis komunikasi 

maupun gaya atau kategori yang diaplikasikan pada produk 

karya cipta seperti halnya lukisan, novel, dan film 

(Chamberlain & Thompson, 2003, pp. 1-2). Dalam wacana 

inilah, pengetahuan mengenai karya sastra dan 

perkembangan ragam karya sastra mengambil peran dalam 

lingkup pembelajaran sastra. Memahami pembelajaran 

prosa dan pembelajaran puisi dapat mengikuti 

perkembangan karya sastra prosa dan puisi sesuai karakter 

yang muncul di bagian dalam pada setiap zamannya. 

Dengan demikian, sebagai contoh untuk pembelajaran 

sastra berbentuk puisi dapat berkiblat pada perkembangan 

sastra puisi yang ada. Sehingga pembelajaran sastra puisi 

dapat terus bersifat dinamis. Pengetahuan yang berkait 

dengan konsep genre karya sastra pun mengikuti 

perkembangan pemahaman terhadap konsep-konsep yang 

telah disepakati bersama. 

 

B. PENELITIAN PENDIDIKAN  

Aktivitas penelitian secara umum dapat dipahami 

sebagai bentuk kegiatan untuk mengakomodasi rasa ingin 
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tahu, mengembangkan ilmu pengetahuan, menyelesaikan 

suatu permasalahan yang ditemui atau dikhawatirkan 

dapat terjadi, dan membuktikan dugaan-dugaan. Seluruh 

kegiatan tersebut bersifat ilmiah, objektif, sistematis, 

inovatif, logis, dan orisinil. Beragam cakupan wilayah dalam 

aktivitas penelitian menuntut beragam jenis aktivitas pula, 

meskipun masih berada dalam satu konsep dasar. Untuk 

itulah perlu adanya pemahaman secara bertahap mengenai 

aktivitas penelitian, ruang lingkup dan cakupan penelitian, 

ragam dan jenis yang seluruhnya dibatasi pada ranah dunia 

pendidikan.  

 

1. Memahami Aktivitas Penelitian 

Dasar dilakukan sebuah penelitian adalah karena 

adanya analogi yang dihasilkan melalui pemikiran dan ide 

mengenai teknik atau metode yang dapat ditempuh untuk 

menemukan solusi permasalahan. Dengan demikian, 

penelitian pendidikan memiliki cakupan pada aktivitas 

ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik atau metode 

tertentu untuk menemukan solusi permasalahan 

pendidikan. Pemahaman lainnya dapat mengacu pada 

fungsi aktivitas meneliti. Salah satu contoh fungsi penelitian 

diantaranya adalah menganalisis suatu hal secara mendasar 

untuk menemukan konsep yang dapat dipergunakan untuk 

mengkaji sebuah gejala. Ragam fungsi penelitian dalam 

konteks ini adalah dapat membantu menemukan konsep 

(penelitian dasar), membangun paradigma dengan 
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menemukan pembuktian hasil penerapan suatu konsep 

(penelitian terapan), membuktikan analogi ilmiah terhadap 

penyelesaian masalah melalui uji coba (eksperimen), yang 

dapat diikuti dengan tindakan evaluasi sebuah program 

yang telah dijalankan atau dieksperimenkan untuk 

menemukan komponen-komponen penyempurnaan 

(penelitian evaluative), serta penelitian campuran yang 

memodifikasi dua atau lebih teori maupun metode dalam 

proses penyelesaian penelitian (Nieveen, McKenney , & van 

den Akk, 2006, p. 152).  

Selain itu, pemahaman terhadap penelitian dapat pula 

mengacu pada tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan hasil 

kajian mendalam dan ilmiah mengenai sebuah gejala yang 

disebut sebagai penelitian deskriptif (Best & Kahn, 2006, p. 

23). Penelitian dilakukan untuk mencapai identifikasi dan 

dasar pertimbangan dalam membaca dampak dari sebuah 

penerapan program tertentu yang disebut dengan 

penelitian prediktif. Penelitian dilakukan untuk 

memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan 

sebuah program yang telah dilaksanakan disebut penelitian 

improftif, dan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan 

keterkaitan antara dua hal atau lebih yang berkedudukan 

sebagai hal yang mempengaruhi hal lainnya, disebut 

dengan penelitian eksplanatif. Berdasarkan ragam bentuk 

tujuan tersebut penyebutan jenis penelitian ditentukan.  

Penelitian pendidikan secara umum berkaitan dengan 

topik pembelajaran dan aktivitasnya yang memiliki 
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keterkaitan erat dengan kurikulum. Dengan demikian, 

lingkup objek penelitian pembelajaran sastra dapat 

mencakup 1) komponen proses pembelajaran sastra, 2) 

landasan pengajaran sastra, 3) pengelolaan proses 

pengajaran sastra, 4) pembelajaran sastra secara teoritis, 

dan 5) aktivitas ilmiah dalam pembelajaran sastra, yang 

kesemua itu mengarah pada satu titik, yaitu meningkatkan 

kualitas pendidikan dari aspek pembelajaran dan 

pengajaran yang berfokus pada bidang ilmu pengetahuan 

sastra. Penelitian pendidikan yang berkaitan dengan 

pembelajaran sastra mendudukan penelitian pendidikan 

sebagai salah teori dasar (grounded theory) yang berperan 

mendukung tuntasnya penelitian. 

Wacana dalam penelitian pendidikan yang mendukung 

tuntasnya penelitian pembelajaran sastra mencakup ruang 

lingkup penelitian itu sendiri, yaitu kurikulum, 

pembelajaran, ragam metode dan pendekatannya, kriteria 

jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta 

teknik analisisnya. Penelitian pendidikan dapat bersifat 

kualitatif, kuantitatif, maupun penggabungan keduanya, 

yaitu bersifat campuran. Terdapat langkah-langkah 

penelitian yang bersifat umum dan dilakukan hampir oleh 

seluruh peneliti (Creswell, 2012, p. 57). Langkah-langkah 

tersebut, yaitu a) mengidentifikasi permasalahan 

penelitian, b) meninjau literatur, c) menentukan tujuan dan 

hipotesis penelitian, d) mengkolektif data, e) melakukan 

analisis data, dan f) melaporkan hasil analisis data sebagai 
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penuntasan penelitian secara keseluruhan. Secara umum, 

langkah-langkah tersebut dapat ditemui dalam sebuah 

proses penuntasan penelitian. 

 

2. Ruang Lingkup dan Cakupan Penelitian Pendidikan 

Penelitian pendidikan berada dalam dua sifat proses, 

yaitu bersifat teoretis dan praktis. Lingkup penelitian 

pendidikan yang bersifat teoritis mengarah pada kajian 

filosofi, orientasi, serta pengembangan konsep-konsep 

pendidikan. Kedua sifat proses tersebut menjangkau aspek 

aspek dalam pendidikan, seperti halnya ilmu pengetahuan, 

orientasi dan tujuan, konsep landasan dasar berupa 

kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, pelatihan dan 

pembimbingan, organisasi dan pengelolaan, serta 

kebijakan. Semua adalah komponen yang ditemukan dalam 

proses pendidikan, digunakan sebagai landasan, 

menghasilkan keragaman aktivitas pendidikan, berisikan 

kajian dan pengembangan, manajemen dan pemberian 

solusi permasalahan.  

Praktik dalam lingkup pendidikan berkait dengan dasar 

psikologi para pemeran pendidikan, karakter individu 

perorangan, capaian kompetensi atau kemampuan yang 

ditargetkan, dinamika proses pendidikan, sampai pada 

bagian pengembangan kompetensi baik pada guru, siswa, 

maupun pada pihak pengambil kebijakan termasuk pada 

kurikulum hingga pada manajemen. Sarana dan informasi 

menjadi factor pendukung bagi para praktisi pendidikan 
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untuk mengembangkan pendidikan (Landriany, 2014, p. 

87). Penelitian pendidikan dapat diterapkan pada masing-

masing aspek dan ruang lingkup, atau pada beberapa (lebih 

dari satu aspek atau ruang lingkup) yang dianggap memiliki 

korelasi dan terhadap tujuan penelitian. 

  

3. Ragam dan Jenis Penelitian Pendidikan 

Penelitian pendidikan telah disampaikan sebelumnya 

memiliki variasi dan jenis berdasarkan ragam objek yang 

dijadikan fokus penelitian. Seluruh rangkaian fase-fase pada 

tiap jenis penelitian mempengaruhi pilihan metode, sistem, 

program, model, media, maupun instrumen yang secara 

keseluruhan membangun sistematika konkrit sebuah 

penelitian. Berdasarkan jenis pendekatan yang ada maka 

penelitian pendidikan dapat menjangkau ragam metode 

penelitian, yaitu kuantitatif yang dapat dilaksanakan dalam 

bentuk eksperimen dan non eksperimen, serta penelitian 

kualitatif yang dapat berupa aktivitas interaktif dan non 

interaktif. 

Beberapa penelitian kuantitatif adalah berupa 

penelitian deskriptif, penelitian survey, penelitian ekspos 

fakto, penelitian komparatif, penelitian korelasional, 

penelitian tindakan, serta penelitian pengembangan. 

Pemahaman sederhana pada penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan situasi, kondisi, 

dan permasalahan yang fenomenal. Dalam konteks 

penelitian pendidikan kuantitatif, deskripsi proses dan hasil 
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penelitian berlandaskan pada pemerolehan data 

kuantitatif. Sebagai contoh adalah deskripsi peningkatan 

prestasi belajar siswa selama tiga tahun dideskripsikan 

melalui penjelasan grafik tingkat prestasi dalam wujud 

angka yang disajikan secara visual. Berbeda dengan 

penelitian survey yang cenderung bersifat kolektif informasi 

untuk mengetahui gambaran objek penelitian. Perolehan 

hasil dari penelitian survey dapat bersifat kuantitatif. 

Sedangkan untuk penelitian ekspo facto bertujuan 

menemukan keterkaitan dua hal atau lebih permasalahan 

yang ada sehingga mengetahui unsur sebab akibat dari 

subjek penelitian tersebut berdasarkan data kuantitatif 

yang telah dianalisis dan menghasilkan data yang bersifat 

sama, yaitu kuantitatf. 

Penelitian komparatif, berusaha menemukan 

perbedaan dari dua variable dengan langkah ditempuh 

untuk mengumpulkan, meringkas, dan mempublikasikan 

berbagai macam pengalaman pendidikan, dengan tujuan 

untuk mendapatkan suara dan benar dari sejumlah 

perbedaan pendapat. Selain itu, memberitahu bangsa 

bagaimana berdiri dalam hal efisiensi pendidikan 

dibandingkan dengan negara-negara lain, atau juga  

mempromosikan, sejauh mungkin, Jenderal persetujuan 

dan persetujuan untuk mencapai suatu garis yang paling 

bijak dan paling bermanfaat pembangunan di Pendidikan 

Nasional (Crossley & Watson, 2003, p. 16). Sedangkan, 

penelitian korelasi juga memiliki objek dua atau lebih dalam 
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penelitian untuk menemukan jenis keterkaitan dari kedua 

variable tersebut. Selain itu, penelitian korelasi menjadi 

salah satu bentuk metode meneliti yang memiliki 

kedudukan penting dalam sebuah penelitian. Penelitian 

korelasi adalah melalui penggunaan berbagai perangkat 

statistik, hubungan antara fenomena yang diidentifikasi dan 

mempertimbangkan perhitungan probabilitas hubungan-

hubungan yang terjadi (Scott & Usher, 2011, p. 77). 

Penelitian yang dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan terkait dengan praktik pendidikan secara 

utuh, menerapkan suatu program yang mengarah pada 

adanya bentuk tindakan periodik dengan target capaian 

dari perlakuan yang diberikan kepada sasaran program 

disebut dengan penelitian tindakan. Dalam hal ini, proses 

penelitian dilakukan bertahap dalam periode tertentu 

untuk membuktikan bahwa aktivitas pembelajaran tertentu 

setelah diberi perlakuan dapat memberikan penjelasan 

pengaruh maupun dampak yang dimunculkan. Sedikit 

berbeda dengan penelitian pengembangan yang mengarah 

pada adanya sebuah pengembangan terhadap salah satu 

komponen pendidikan sebagai produk baru hasil 

pengembangan. 

Penelitian tindakan berkait dengan ragam projek dan 

dimensi permasalahan dan tema. Dapat juga dianggap 

sebagai sebuah proses yang merefleksikan suatu rancangan 

dalam sasaran berupa aktivitas belajar, penyajian kembali 

sebagai bentuk rekonstruksi atau pembentukan ulang 
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dengan model berbeda secara praktik yang berdampak 

pada adanya perubahan dalam satu interaksi yang sama 

dengan hasil akhir berupa penjaminan adanya perubahan 

dengan dilakukannya sebuah tindakan tertentu yang 

dilakukan pada kelompok, maupun pada individu (Atweh, 

Kemmis, & Weeks, 2002, pp. 21-25).  

Beberapa penelitian kualitatif adalah berupa kajian 

historis, kajian fenomenologis, studi kasus, dan kajian teori 

dasar. Penjelasan untuk kajian historis apabila sebuah 

penelitian berfokus pada peristiwa-peristiwa yang telah 

berlalu dan dibatasi oleh periode waktu untuk menemukan 

relasi dengan hipotesis tertentu. Sedangkan untuk kajian 

fenomenologis bersifat dilakukannya pencarian sebagai 

bentuk aktivitas penelitian mulai dari penghimpunan data 

terkait konsep tertentu, ideologi, situasi, yang berujung 

pada penemuan makna sebagai hasil penelitian. 

Sedikit berbeda dengan studi kasus. Penelitian kualitatif 

tersebut dilakukan pada suatu sistem yang sudah berjalan 

dengan penghimpunan data, pemaknaan, pemahaman 

terhadap sistem tertentu sebagai sebuah kasus dan 

menemukan kesimpulan dari adanya hasil analisis kasus 

tertentu tersebut. Satu jenis penelitian kualitatif yang juga 

termasuk banyak dilakukan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan tertentu, yaitu berupa kajian teori dasar. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada 

sebelumnya, menguatkan ilmu pengetahuan sebelumnya, 
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dengan hasil berupa deskripsi terhadap teori baru sebagai 

temuan atau penjelasan guna penguatan terhadap teori 

sebelumnya yang telah dikaji mendalam.  

   

II. PARADIGMA PENELITIAN PEMBELAJARAN SASTRA 

Penelitian pembelajaran sastra mengacu pada beberapa 

pemahaman mendasar mengenai konsep penelitian, 

pembelajaran, dan ilmu sastra. Penelitian tersebut dipahami 

sebagai segala bentuk aktivitas ilmiah yang memiliki tujuan 

untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan metode pilihan tertentu 

yang tepat, serta telah melalui proses kajian mendalam. 

Cakupan penelitian bersifat terbatas guna mencapai tujuan 

pada fokus kajian. Pemahaman pembelajaran secara mendasar 

merupakan sebuah aktivitas pendidikan yang diperankan oleh 

pengajar dan pembelajar serta adanya dukungan atribut dan 

perangkat yang digunakan, dipraktikkan, dan bersifat 

sistematis berdasarkan konsep pelaksanaan yang telah 

ditentukan pula. Sastra dalam kontek ini merupakan objek 

relevan yang dikaitkan dalam rangkaian kedua aktivitas 

tersebut, yaitu penelitian dan pembelajaran. Ketiga komponen 

dasar tersebut menjadi pembatas ruang lingkup pada 

penelitian pembelajaran sastra seperti yang dapat diperjelas 

secara rinci pada pembahasan selanjutnya. 

  

  



18 
 

A. KARYA SASTRA DALAM PEMBELAJARAN 

Genre karya sastra yang sangat beragam telah 

dipetakan secara sistematis dalam skema pembelajaran 

yang terangkum pada kurikulum. Beberapa informasi dasar 

pertimbangan terhadap karya-karya sastra tersebut yang 

telah ditetapkan dalam pembagian tingkatan yaitu terkait 

dengan esensi, isi, makna, kebermanfaatan, fungsi, 

keterbacaan, serta relasi yang relevan dengan kehidupan 

sosial pengajar dan pembelajar. Semua terkategorikan 

sebagai ilmu pengetahuan yang diperlajari atau dibelajarkan 

di sekolah dan lembaga pendidikan, baik formal maupun non 

formal. Dengan demikian, dalam ranah proses penelitian 

pembelajaran sastra, seluruh komponen tersebut menjadi 

pertimbangan dasar dan utama dalam menuntaskan proses 

penelitian. Dua kunci utama yang dapat diacu adalah 

penggunaan karya sastra dalam komponen pembelajaran 

serta metode dan teknik penyajian hasil kajian karya sastra 

hasil penelitian sebagai komponen pembelajaran. Berikut 

dijelaskan secara rinci satu per satu. 

1. Penggunaan Karya Sastra dalam Komponen 

Pembelajaran 

Setiap karya sastra memiliki karakter dasar yang 

mencirikan identitas masing-masing hingga dapat 

dikelompokkan dalam bagian genre tertentu. Melalui 

kacamata dasar pemahaman genre, maka kedudukan genre 

sebagai kategori sebagai kunci utama dalam penggalian 

makna pada tiap karya sastra (Camberline & Thompson, 
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2003, p. 18) Seperti yang telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, tentang memahami genre karya sastra, bahwa 

secara umum genre berkait dengan bentuk-bentuk yang 

diharapkan dalam konteks tertentu dan jenis komunikasi 

maupun gaya atau kategori yang diaplikasikan pada produk 

karya cipta seperti halnya lukisan, novel, dan film 

(Chamberlain & Thompson, 2003, pp. 1-2). Maka 

pengembangan yang perlu dimasukkan dalam proses 

memahami hal tersebut adalah bahwa penggunaan karya 

sastra dalam pembelajaran berkait dengan perkembangan 

bentuk-bentuk dan konteks yang ada pula.  

Karya sastra yang dapat dipergunakan dalam aktivitas 

pembelajaran sastra tidak hanya dalam penamaan prosa, 

puisi, dan drama. Hal tersebut dipertimbangkan manakala 

adanya penggunaan sastra ke dalam ranah berbeda seperti 

halnya penggunaan cerita pendek dalam pembelajaran 

menulis puisi. Dan ragam lainnya yang dapat menjadi 

sasaran objek pada penelitian pembelajaran sastra adalah 

drama, film, dongeng, anekdot, mite, legenda, novelet, 

cerita bersambung, cerita bergambar atau komik, dan 

kartun. Penggunaan ragam karya tersebut dapat 

diaplikasikan secara langsung maupun telah melalui proses 

sehingga melahirkan karya baru yang sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. Berikut adalah contoh 

penggunaan karya sastra dalam komponen pembelajaran 

sastra.  
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Proses pengalihan bentuk karya sastra dalam rangka 

menuntaskan penciptaan variasi komponen pembelajaran 

tidaklah menghilangkan sifat-sifat dasar dari masing-masing 

karya sastra yang dipergunakan. Jenis tindakan tersebut 

dapat terdiri dari empat macam aktivitas berbeda, yaitu 

berupa transformasi, duplikasi, penyaduran, dan transkripsi. 

Tujuan dari tindakan tersebut adalah menggunakan karya 

sastra dalam komponen pembelajaran sesuai dengan 

ketentuan proses pembelajaran serta pemenuhan kriteria 

perangkat pembelajaran yang memiliki dasar minimal 

(standar) pada batasan standar isi, kompetensi, esensi, dan 

pelaksanaan.  

Teknik lain penggunaan karya sastra dalam komponen 

pembelajaran selain cara-cara tersebut adalah dengan 

mengadaptasi esensi karya sastra sebagai dasar 

perancangan strategi, model, dan metode pelaksanaan 

pembelajaran. Kekayaan komponen dan konten dalam karya 

sastra tidak hanya dipergunakan secara fisik, tetapi dapat 

dipergunakan secara konseptual. Hasil pemahaman 

terhadap esensi karya sastra diadaptasi menjadi komponen 

pembelajaran sastra seperti pada komponen instruksi dan 

petunjuk kegiatan pembelajaran, aspek pendidikan karakter 

yang ditanamkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, 

materi dan sumber materi bahan belajar, serta konsep 

pengembangan aktivitas belajar (Umaya, Suwandi, 

Budiyono, & Andayani, 2017, p. 71). Penggunaan karya 

sastra dalam proses pembelajaran sastra memiliki sasaran 
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yang cukup beragam dan memberikan pilihan yang 

bervariasi.  

Kedudukan karya sastra yang dipergunakan dalam 

komponen pembelajaran dapat berupa sumber materi 

belajar, sumber belajar, materi belajar, media 

pembelajaran, referensi bacaan belajar, dan perangkat 

pemodelan. Kedudukan tersebut ditentukan oleh proses 

penggunaan dari masing-masing produk karya sastra serta 

perlakuan terhadap karya tersebut. Setiap kedudukan 

memiliki proses yang dilalui sebagai rangkaian tahap 

penggunaan. Hal tersebut diilustrasikan pada gambar skema 

berikut. 

 
Gambar 1 skema proses penggunaan karya sastra dalam 

pembelajaran melalui langkah penelitian 
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Gambar skema tersebut merupakan ilustrasi proses 

penggunaan karya sastra dalam menyelesaikan penelitian 

pembelajaran sastra. Konten, karakteristik, struktur, bentuk, 

dan konteks yang dapat ditemukan melalui kajian ilmiah 

pada ragam karya sastra menjadi objek material penelitian 

dengan teknik berupa transformasi, duplikasi, penyaduran, 

dan transkripsi. Dasar proses tersebut adalah ketentuan 

standar yang diacu, seperti halnya standar isi, standar 

kelulusan, dan standar proses. Dasar acuan lainnya adalah 

kurikulum yang memetakan standar kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Dengan demikian, jenis produk hasil 

penelitian pada karya sastra yang dikorelasikan dengan 

pembelajaran sastra menjadi bagian dalam proses 

penelitian pembelajaran sastra sesuai dengan kedudukan 

yang ditentukan oleh peneliti. Cerita pendek setelah melalui 

proses analisis teks karya sastra dengan pendekatan 

sosiologi sastra dan menghasilkan konten-konten sosiologis 

dalam karya tersebut dapat dipergunakan sebagai materi 

pembelajaran menulis puisi. Penggunaan konten sosiologis 

berkedudukan sebagai topik materi.       

 

2. Penyajian Komponen Pembelajaran Sastra  

Penjelasan mengenai penggunaan karya sastra dalam 

proses pembelajaran sastra sebelumnya memberi peluang 

berkembangnya variasi proses pelaksanaan pembelajaran 

yang dihasilkan melalui sebuah penelitian pembelajaran 

sastra. Hal tersebut dapat dilakukan dengan metode dan 
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teknik penyajian hasil kajian karya sastra yang beragam pula. 

Transformasi dalam konteks ini diposisikan sebagai sebuah 

metode menggunakan karya sastra dalam pembelajaran. 

Aktivitas transformasi berupa tindakan menganalisis esensi 

karya sastra hingga menemukan komponen dalam karya 

sastra yang dapat dimuatkan dalam aktivitas pembelajaran, 

dan kemudian merubah bentuk, sifat, dan fungsi karya 

sastra. Proses tersebut serupa halnya dengan tindakan re-

aktualisasi format dalam bentuk baru yang berbeda 

(Saputra, 2009, p. 54). Demikian halnya dengan dari cerpen 

ke puisi yang dikenal dengan istilah Ekranisasi. 

Salah satu contoh proses transformasi adalah berupa 

teknik transformasi konten teks menjadi bagian komponen 

bahan ajar yang disajikan melalui petunjuk, informasi, dan 

instruksi kegiatan belajar (Umaya, 2017, pp. 168-169). 

Teknik transformasi konten dilakukan pada tema teks 

berupa peristiwa kehidupan yang ditemukan dalam jalan 

cerita menjadi bentuk interaksi aktivitas bersama dan 

komunikasi dalam aktivitas pembelajaran membangun 

imajinasi secara murni dengan penyesuaian pada kebutuhan 

pengguna, yaitu siswa dan penentuan tujuan pembelajaran. 

Contoh lainnya adalah penggunaan novel (karya sastra) yang 

telah melalui proses analisis esensi hingga ditemukan 

bagian-bagian cerita yang mendukung isi materi 

pembelajaran. Dengan demikian, novel ditransformasi 

menjadi sebuah cerita pendek dengan versi lain, runtutan 

jalan cerita yang telah dipilih sesuai kebutuhan dan 
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relevansinya dengan pembelajaran, serta difungsikan 

sebagai media pembelajaran bermuatan konsep pendidikan 

karakter yang ditanamkan dalam proses belajar, instrumen 

penilaian pembelajaran, serta sebagai strategi dalam 

mengajarkan pengetahuan kehidupan kepada pembelajar. 

Sedikit berbeda dengan metode transformasi, metode 

penyaduran karya sastra menghasilkan sebuah cerita 

dengan penyajian yang telah disesuaikan kebutuhan belajar 

dalam bentuk lain tanpa menghilangkan konten, namun 

memodifikasi rangkaian. Kedudukan hasil penyaduran dapat 

berperan sebagai materi belajar, konsep praktik 

pemahaman karya sastra, serta instrumen pembelajaran 

dan instrumen penilaian. Sedangkan metode transkripsi 

dilakukan untuk menyajikan ulang bentuk karya sastra 

semula ke dalam bentuk baru tanpa merubah isi dan esensi 

karya sastra guna pemenuhan perangkat belajar. Hal 

tersebut memiliki banyak kesamaan dalam aplikasi metode 

namun menghasilkan komposisi yang berbeda. 

Penggambaran singkat tersebut menjelaskan penggunaan 

karya sastra ke dalam proses pembelajaran. Dasar acuan 

penyelesaian proses penerapan keempat metode tersebut 

adalah kurikulum yang berlaku sebagai konsep dasar 

pemenuhan tuntutan pelaksanaan pendidikan serta 

ketentuan penggunaan perangkat pendukung guna 

mencapai tujuan pembelajaran.    

 

B. PENELITIAN PEMBELAJARAN SASTRA  
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Pemahaman mendasar mengenai penelitian adalah 

sebuah proses yang sudah pasti mencakup penerapan 

metode penelitian secara tuntas. Maka dalam konteks 

penelitian pembelajaran sastra, penggunaan dua atau lebih 

metode selama proses penuntasan penelitian sangatlah 

dimungkinkan. Penggabungan antara metode dalam proses 

kajian karya sastra dengan metode lainnya dalam proses 

kajian pendidikan dan pembelajaran. Berikut adalah ragam 

penelitian yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan 

penelitian pembelajaran sastra. 

1. Penelitian Dasar untuk Pembelajaran Sastra 

Penelitian dasar merupakan salah satu jenis penelitian 

yang dikategorikan berdasarkan fungsinya (Sukmadinata, 

2009, p. 14). Penelitian dasar berfungsi mendeskripsikan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan (a scientific body of 

knowledge). Objek dalam penelitian dasar dapat berupa 

fenomena-fenomena yang berkait dengan ilmu 

pengetahuan pembelajaran sastra atau teori tertentu secara 

konseptual mengenai ilmu pengetahuan tersebut dan bukan 

berupa praktik. Maka, dalam penelitian dasar pembelajaran 

sastra dapat mengarah pada fenomena-fenomena, yaitu 

aktivitas belajar sastra, proses produksi karya sastra, 

identifikasi struktur sebagai temuan konsep, pengkajian 

terhadap teori sastra tertentu, pengembangan dari konsep 

yang sudah ada sebelumnya, deskripsi terkait karya sastra, 

penjelasan, serta prediksi munculnya konsep baru lainnya.  
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Penelitian dasar juga memiliki tujuan lain, yaitu 

menambah informasi mengenai ilmu pengetahuan dan 

menambah konsep ilmu pengetahuan dalam ragam variasi. 

Konteks penelitian pembelajaran sastra pada jenis 

penelitian dasar dipergunakan saat diperlukan adanya 

penjelasan mengenai perluasan teori pembelajaran sastra. 

Salah satu contoh aktivitas perluasan teori pembelajaran 

sastra adalah ketika teridentifikasi adanya fenomena 

mengenai konsep dasar teori teknik menulis puisi ditengah 

fenomena pertumbuhan variasi produk puisi dari hasil 

produksi yang menerapkan langkah menulis puisi dengan 

teknik berbeda dari konsep dasar teori teknik menulis puisi 

yang telah ada sebelumnya. 

Penelitian dasar beranjak dari teridentifikasinya kondisi 

ketidaksejajaran antara teori dasar dengan fakta yang ada 

dan hal tersebut dapat dianggap sebagai fenomena. Temuan 

yang dihasilkan dalam penelitian jenis ini adalah deskripsi 

hasil analisis fenomena kemunculan perkembangan teknik 

menulis puisi hingga sampai pada kesimpulan bahwa 

terdapat temuan pengembangan terhadap teknik untuk 

menulis puisi sebagai teori dasar atau bentuk baru teknik 

menulis puisi. Semua berbatas pada teori dan metode dasar 

yang telah dipelajari dengan dukungan hasil analisis 

fenomena yang ditemukan. Kembali pada pemahaman jenis 

penelitian ini yang tidak berusaha menjangkau sisi praktik 

untuk sebuah teori dasar dan perkembangannya, maka 

objek cakupan analisis berada pada wilayah teoritis yang 
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kemudian dapat menjadi dasar penelitian lain sebagai acuan 

teoritis. 

Penelitian dasar dapat dilakukan dalam tiga macam 

desain (Creswell, 2012, p. 433), yaitu desain sistematik 

(systematic design), desain kemunculan (emerging design), 

dan desain konstruktif (constructive design).  

a. Desain sistematik 

Pada desain sistematik, jenis penelitian dasar ini sering 

dipergunakan dalam penelitian pendidikan. Data yang 

dianalisis bersifat terbuka, berupa rangka dasar (aksial), 

serta hasil pengkodean selektif. Pengkodean selektif dapat 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pengelompokkan 

informasi, menentukan kerangka dasar informasi, dan 

penentuan selektif informasi. Pengelompokkan informasi 

dapat diperoleh menggunakan teknik wawancara, 

pengamatan, pencatatan dokumen hasil penelitian, atau 

dokumen relevan. Untuk kemudian diidentifikasi hingga 

menemukan kategori dan sub kategori dari seluruh 

informasi. Seperti halnya pada contoh mengenai teknik 

pembelajaran penulisan puisi yang diterapkan oleh 10 orang 

pengajar dalam pembelajaran sastra di sekolah yang 

berbeda.  

Melalui proses wawancara (Wr), observasi (Ob), 

pengamatan (Pg), dokumen (Dok) diperoleh informasi 

ragam teknik yang diterapkan oleh masing-masing guru. 
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Setelah dilakukan pengkategorian ditemukan kelompok 

kelas informasi berupa: 

1) pembeda dari konsep yang digunakan guru (mencakup 

definisi, proses penalaran terhadap konsep, 

pengambilan keputusan) 

2) dasar pembeda (mencakup pengalaman internal dan 

pengalaman eksternal) 

3) temuan focus pembelajaran (mencakup target 

pembelajaran, karakter pembelajar, fleksibilitas, 

konteks pembelajaran, sarana pra sarana) 

4) hasil pemahaman konsep (mencakup tindakan 

modifikasi, penerapan ide, temuan konsep, 

pengembangan, dan unsur faktorial).  

Hal tersebut diskemakan dalam gambar berikut. 

 
Gambar 2 perolehan data informasi pendukung penelitian. 

Diadaptasi dari konsep Sharon Knapp 
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Hasil selektif pengkodean informasi tersebut 

dilanjutkan dengan penggalian dalam segi paradigma 

mengenai proses yang terjadi pada penerapan teori teknik 

menulis puisi untuk menemukan kerangka dasar perubahan 

yang terjadi pada teori teknik menulis puisi. Penyusunan 

kerangka dasar paradigm teori teknik menulis puisi dapat 

mengacu pada teori dasar mengenai pengelompokkan 

kategori (Creswell, 2012, p. 426) terdiri dari enam landasan 

dasar pengkategorian, yaitu; 1) penyebab kondisi atau 

kausalitas kondisi, 2) konteks, 3) inti kategori atau fokus 

kategori, 4) percampuran kondisi atau faktor pengaruh, 5) 

spesifikasi atau identitas pencirian, dan 6) konsekuensi dan 

hasil atau dampak.  

Berdasarkan hal tersebut dapat dibentuk kerangka 

dasar proses penerapan teori teknik menulis puisi pada 

gambar berikut. 

 
Gambar 3 kerangka proses penerapan teori, diadaptasi dari 

(Creswell, 2012, p. 428) 
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Gambar tersebut dapat dipahami bahwa ditemukan 

factor-faktor yang berkaitan dengan penerapan teori teknik 

menulis puisi yang mengarah pada fenomena keberagaman 

puisi. Melalui hasil kolektif terhadap data penerapan teori 

teknik menulis puisi tersebut maka analisis lanjutannya 

berupa penjelasan mengenai proses membangun 

pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran tentang teknik menulis puisi sebagai temuan. 

Penjabaran hasil analisis mengenai penggunaan konsep 

yang beragam dapat mengindikasikan dasar pembeda pada 

kondisi pengguna, situasi penggunaan, langkah pilihan yang 

ditempuh ketika menggunakan konsep tersebut, serta 

karakteristik dari masing-masing pengguna.  

Satu konsep yang pada praktiknya memunculkan hasil 

yang berbeda apabila diterapkan oleh pengguna yang 

berbeda. Penerapan teknik menulis puisi pada kelompok 

siswa yang mayoritas aktif, dan pada kelompok siswa yang 

hanya sebagian kecil aktif dapat mempengaruhi rangkaian 

proses belajar menulis puisi. Maka ditemukan hasil analisis 

mengenai kemungkinan satu konsep tersebut dalam 

praktiknya menjadi berbeda. Kondisi yang teridentifikasi 

menjadi penjelasan mengenai dasar pembeda. Hal tersebut 

berkait mengenai identifikasi terhadap penjabaran situasi, 

keputusan langkah yang ditempuh, serta karakter pengguna 

konsep. 
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Setelah ditemukan dasar pembeda, maka berlanjut 

pada fokus pembelajaran, yaitu berkait dengan teknik 

penulisan puisi pada kelompok siswa aktif (sebagai salah 

satu pilihannya). Hal tersebutlah yang menjadi penjelasan 

kausalitas kondisi dan dapat diposisikan dalam penelitian 

sebagai data empiris pemicu penjabaran hasil analisis awal. 

Dengan diperolehan data tersebut, maka diperoleh pula 

fokus kategori pada objek penelitian. Spesifikasi yang 

difokuskan adalah teknik pembelajaran menulis puisi pada 

(untuk) kelompok siswa aktif. Hal tersebut mengerucutkan 

pengkajian pada pembahasan mengenai konteks 

(pembelajaran pada kelompok tertentu) dan sebuah 

tindakan percampuran (antara konsep dasar semula dengan 

kondisi, situasi, langkah, serta karakter pengguna). Dampak 

yang dimunculkan dari proses tersebut adalah konsep baru 

mengenai teknik pembelajaran menulis puisi yang hanya 

dapat diterapkan pada kelompok siswa aktif. Jenis penelitian 

dasar tersebut yang dikatakan sebagai penelitian dasar 

dengan desain sistematik. 

Langkah-langkah untuk melakukan penelitian dasar 

dengan tipe desain sistematik adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan kerangka dasar objek penelitian dengan 

melakukan: 

a) Pengelompokkan informasi terkait objek dengan 

memberikan kode (dapat dilakukan dengan teknik 

wawancara, observasi, pengamatan, penyebaran 

angket) 
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b) Menentukan kerangka dasar informasi dengan 

memberi kode pada setiap sumber yang berbeda, 

dan menentukan pula pembedanya, dasar yang 

membedakan, fokus informasi, pemahaman 

terhadap informasi, dan konsep inti. 

c) Menentuk informasi yang akan dipilih sebagai fokus 

data analisis mengenai objek penelitian 

2) Melakukan penggalian atau analisis mendalam pada 

fokus data yang sudah dipilih berikut paradigm yang ada 

3) Menemukan kerangka perbedaan dengan melakukan 

pembandingan pada tiap kategori 

4) Membangun analogi yang mengkaitkan antara konteks, 

pilihan data, dan hasil percampuran data 

5) Memperoleh hasil mengenai analisis data sebagai 

wujud temuan fenomena  

6) Menjelaskan bentuk pengetahuan baru dari hasil 

temuan analisis fenomena 

7) Menemukan dampak sebagai dasar temuan 

8) Menjelaskan temuan baru sebagai objek pembahasan 

atau hasil yang berupa kebaruan 

  

b. Contoh penelitian dasar pembelajaran sastra desain 

sistematik 

Penelitian pembelajaran sastra mengenai pembelajaran 

menulis puisi berkonten religi untuk tingkat SMA 

menggunakan puisi-puisi karya A Mustofa Bisri. Maka 
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langkah awal yang dilakukan adalah menentukan kerangka 

dasar objek penelitian berupa ragam puisi karya A Mustofa 

Bisri, data informasi pendukung mengenai karakteristik puisi 

religi karya A Mustofa Bisri, teori dan konsep religi, serta 

pembelajaran menulis puisi. Setelah mengetahui batasan 

objek yang digunakan sebagai kerangka dasar maka, 

diperoleh jenis data terdiri dari empat (4) kelompok konten 

data (kelompok data a, b, c, dan d). Kelompok data pertama 

(a) berupa dokumen puisi, diperoleh menggunakan teknik 

dokumentasi. Kelompok data kedua (b) berupa dokumen 

konten, diperoleh menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis). Kelompok data ketiga (c), berupa dokumen 

pustaka mengenai teori dan konsep religi yang diperoleh 

melalui teknik pustaka, dan kelompok ke empat (d) berupa 

informasi pembelajaran menulis puisi, diperoleh 

menggunakan teknik observasi dan wawancara.  

Pada kelompok data ke empat dimungkinkan muncul 

jenis data yang berbeda bergantung pada penggunaan jenis 

instrumen. Observasi atau pengamatan dapat dilakukan 

dalam dua jenis, yaitu secara pasif (pengamatan searah), 

maupun secara aktif (pengamatan sekaligus berinteraksi di 

dalam proses yang diamati). Sedangkan teknik wawancara 

dapat dilakukan dengan dua jenis teknik, yaitu bersifat 

terbuka atau tertutup (yang selengkapnya dibahas pada 

bagian berikutnya). Dari proses tersebut dihadirkan 

kelompok data yang telah dapat dibubuhi kode berbeda 

untuk mengkategorikan setiap jenis data. 
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Langkah tersebut dilanjutkan dengan menentukan 

kerangka dasar informasi melalui kelengkapan kode-kode 

yang sudah diberikan untuk menentukan fokus informasi, 

dan konsep inti. Dengan telah ditentukannya fokus 

informasi, maka terpilih fokus data analisis yang menjadi 

sasaran atau objek penelitian. Hasil yang diperoleh adalah 

analisis data dilakukan pada 1) sejumlah puisi karya A. 

Mustofa Bisri yang memiliki komposisi dominan religi, 2) 

pilihan konsep kata kunci atau kode untuk unsur religi, 3) 

proses pembelajaran puisi dalam bentuk rangkaian kegiatan 

dari awal sampai akhir pembelajaran. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis pada 

hal-hal dalam puisi pilihan yang dapat menjadi bagian dalam 

kegiatan pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik 

yang sudah ditentukan sebagai konsep menulis teks puisi 

religi. Data hasil pengumpulan dari kelompok data ke empat 

(d) dipergunakan untuk melakukan analisis kompilasi antara 

hasil analisis puisi, unsur religi, teknik menulis menjadi 

sebuah rangkaian proses. Dengan demikian maka dapat 

ditemukan bentuk kerangka baru yang telah dibandingkan 

dengan kerangka sebelumnya berdasarkan analisis 

deskriptif antara kerangka pembalajaran menulis puisi yang 

baru dengan sebelumnya pada tiap kategori unsur 

komponen pembelajaran menulis puisi. 

Hasil analisis yang demikian memerlukan penjelasan 

guna pengakuan proses ilmiah serta dasar keilmuan dari 

hasil menyusun kerangka tersebut. Maka dilakukan 
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pembangunan analogi yang mengkaitkan antara konteks 

religi dengan data yang ada, serta pembelajaran menulis 

puisi berkonten religi sebagai bentuk penyatuan. Hasil yang 

diperoleh berupa temuan fenomena atau hal baru dari 

proses analisis hal-hal yang sebelumnya telah dilakukan 

tersebut. Penjelasan serta deskripsi konkrit mengenai 

pembelajaran menulis puisi berkonten religi untuk tingkat 

SMA menggunakan puisi karya A Musthofa Bisri  muncul 

sebagai pengetahuan baru dari hasil temuan fenomena 

tersebut dan memberikan gambaran dampat dari temuan, 

seperti salah satunya adalah penambahan variasi dalam 

pembelajaran menulis teks puisi, yaitu berkonten religi. 

 

c. Desain Kemunculan (emerging design) 

Penelitian dasar dengan tipe desain kemunculan 

menekankan bahwa pada penelitian tersebut terdapat 

aktivitas meneliti yang berpegang pada pembiaran terhadap 

perubahan, perkembangan, serta pergeseran sebuah teori 

tertentu. Data dalam jenis penelitian ini adalah hasil 

pengkodean pada kemunculan kemunculan tersebut yang 

menghadirkan penjelasan mengenai konten, kondisi sebab 

musabab, kondisi intervensi yang ada, bentuk strategi, dan 

konsekuensi yang ditemukan. Rangkaian tersebut 

dinamakan aktivitas studi pengamatan. Objek atau fokus 

penelitian semacam ini mengarah pada analisis proses. 

Teknik yang dipergunakan adalah dengan membandingkan 
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setiap kejadian, ataupun tahapan dalam proses, kategori 

kejadian, serta kategori dari masing-masing kategori 

kejadian. Dan fokus analisis adalah pada proses 

menghubungkan setiap kategori tersebut hingga 

menghasilkan temuan adanya kemunculan teori lain.  

Langkah lanjutan dari aktivitas tersebut adalah upaya 

membangun penjelasan dan pemaparan mengenai teori lain 

hasil temuan tersebut berikut penjelasan mengenai 

kategori-kategori spesifik yang membedakan dengan dasar 

data tanpa menciptakan skema atau gambar baru. Proses 

penelitian dasar dengan tipe desain kemunculan seperti 

yang dipaparkan pada gambar skema berikut; 

 

 
Gambar 4 alur proses penelitian dasar tipe desain kemunculan 

 

Penerapan penelitian dengan tipe desain demikian 

adalah aktivitas penelitian dasar mengenai konsep teori 

tertentu yang ditemukan berdasarkan hasil analisis 

kemunculan konsep teori tersebut dalam rentang periode 

tertentu. Aplikasi dalam penelitian pembelajaran sastra 

sebagai contoh adalah penelitian mengenai konsep teori 

pembelajaran membacakan dongeng yang diawali dari 
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konsep teori mendongen merupakan salah satu bentuk 

aktivitas dalam sastra lisan. Maka ditemukan konsep 

pertama (1) adalah bahwasanya mendongeng berarti 

bercerita dengan berbicara mengenai rangkaian cerita 

secara lisan kepada pihak pendengar. Pada periode 

berikutnya, (2) diperoleh kembali data berupa mendongeng 

adalah aktivitas komunikasi dua arah berupa penceritaan 

rangkaian jalan cerita yang diikuti dengan upaya 

pembangunan emosi pendengar.  

Maka hasilnya adalah ditemukan unsur dalam konsep 

kedua berupa suara dan ekspresi pendukung untuk 

membangun emosi pendengar yang ditandai dengan adanya 

respon ekspresi pendengar. Maka dari kedua konsep teori 

mendongeng tersebut, ditemukan teknik mendongeng 

berupa aktivitas bercerita yang dibubuhi oleh pembangunan 

emosi pada saat menyampaikan cerita dengan dukungan 

ekspresi dan suara sebagai sebuah pencitraan. Penelitian 

yang demikian terus dapat dilakukan sepanjang periode 

tertentu dengan mengkolektif bentuk-bentuk konsep teori 

mendongeng sebagai sebuah kemunculan konsep teori 

baru. 

Langkah-langkah melakukan penelitian dasar tipe 

desain kemunculan adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan objek penelitian 

2) Mengkolektif perubahan, perkembangan, pergeseran 

objek pada rentang periode tertentu 
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3) Memberi kode generatif berdasarkan kemunculan 

secara urut 

4) Menemukan konten, kondisi sebab musabab, kondisi 

intervensi, bentuk, dan konsekuensi dari masing-masing 

periode 

5) Menentukan kerangka proses kemunculan objek 

6) Melakukan analisis terhadap proses dengan cara 

membandingkan 

7) Menghubungkan temuan dari setiap kategori 

8) Membangun analogi keterhubungan masing-masing 

kategori dan objek 

9) Menentukan analogi kelanjutannya 

10) Menjelaskan dan memaparkan temuan analogi 

kelanjutan sebagai temuan hasil penelitian   

 

d. Contoh penelitian dasar pembelajaran sastra desain 

kemunculan (emerging design) 

Penelitian jenis ini menekankan proses kemunculan 

dalam periode tertentu. Sebagai contoh adalah penelitian 

mengenai pembelajaran menulis puisi dalam konsep 

kurikulum 2013 pada periode antara tahun 2013-2017. 

Dengan topik penelitian seperti tersebut maka langkah awal 

yang merupakan aktivitas menentukan objek pilihan telah 

ditentukan, yaitu pembelajaran menulis puisi berkonsep 

kurikulum 2013 dari tahun kelahiran hingga tahun 2017.  

Maka langkah berikutnya yang merupakan tindakan kolektif 
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perubahan, perkembanga, serta pergeseran, maka 

kelompok data ditentukan menjadi lima kelompok (5) 

berdasarkan periode tahun, yaitu 2013, 2014, 2015, 2016, 

dan 2017. 

Masing-masing tahun dilakukan penggalian dan 

pengkolektifan terhadap pembelajaran menulis puisi di 

beberapa sekolah yang dilaksanakan sepanjang kelompok 

rentang tersebut. Teknik pemerolehan data yang dapat 

dilakukan adalah dengan observasi atau pengamatan, 

dokumentasi dokumen pembelajaran, serta wawancara 

kepada pengajar dan pembelajar yang sesuai dengan topik 

batasan penelitian, yaitu hanya pada pembelajaran menulis 

puisi. Instrumen yang dipergunakan harus memiliki unsur 

aspek pemerolehan informasi yang bersifat penggambaran 

adanya perubahan pada tiap tahun, perkembangan yang 

terjadi pada tiap tahun dengan menemukan karakteristik 

dan menentukan hal-hal yang telah mengalami 

perkembangan, atau adanya pergeseran.  

Masing-masing hasil perolehan data tersebut diberi 

kode untuk menandakan periode kemunculan yang ditata 

secara urut dan runtut. Kemudian mulailah dilakukan 

analisis konten, kondisi sebab musabab, kondisi intervensi, 

ragam bentuk, serta konsekuensi akibat dari masing-masing 

periode. Dari temuan tersebut, maka dapat dilakukan 

analisis proses dengan teknik membandingkan hasil temuan 

pada masing-masing periode tahun tersebut untuk dijadikan 

dasar pembuatan kerangka proses kemunculan objek, yaitu 
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pembelajaran menulis puisi hingga sampai pada periode 

yang terakhir (2017). Dengan terbentuknya kerangka maka 

pembahasan yang dilakukan berupa penghubungan analogi 

dari masing-masing kategori, serta dilanjutkan dengan 

penjelasan analogi selanjutnya. Hasil penjelasan analogi 

lanjutan itulah hasil dari rangkaian proses penelitian ini dan 

dikatakan telah selesai, yaitu mengenai pembelajaran 

menulis puisi dalam konsep kurikulum 2013 pada periode 

antara tahun 2013-2017.  

 

e. Desain konstruktif (constructive design) 

Penelitian dasar dengan tipe desain konstruktif bersifat 

filosofis yang memiliki fokus pada penelitian yang 

melibatkan peran pihak lain dalam proses studi penelitian. 

Cakupan tindakan di dalamnya berupa adanya pandangan, 

nilai-nilai yang berlaku, keyakinan pada sebuah konsep, 

asumsi, dan ideologi individu yang keseluruhnya 

membentuk sesuatu yang kompleks. Dengan demikian, hasil 

penelitian yang demikian berupa “pembentukan kembali” 

yang diperoleh dari pengalaman. Dari proses tersebutlah 

lahir sebuah bentuk baru (konsep) yang tidak mematikan 

bentuk (konsep) sebelumnya. Jika dipaparkan dalam skema, 

maka penelitian dasar dengan desain tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 5 alur penelitian dasar desain konstruktif 

 

Salah satu yang dapat dicontohkan sebagai bentuk 

penelitian dasar dengan desain tersebut adalah penelitian 

pembelajaran sastra berbasis teks. Ditemukan konsep dasar 

sebagai nilai-nilai yang berlaku mengenai pembelajaran 

sastra berbasis teks adalah penggunaan teks dalam proses 

pembelajaran. Ragam jenis teks terdiri dari beragam variasi 

teks yang diperoleh dari hasil pemilihan teks tersedia. Teks 

yang sudah siap pakai, dan telah melalui proses penyesuaian 

pada karakter pengguna, penyesuaian durasi pembelajaran, 

serta tingkat kesulitan memahami. Langkah berikutnya 

adalah menghadirkan asumsi terhadap penggunaan teks 

dengan kedekatan konteks, perkembangan teks, 

pengalaman terhadap hasil penggunaan teks, serta ideologi 

yang terbangun mengenai penentuan pilihan teks. 

Dari proses tersebut diperoleh kolektif data yang 

berfungsi sebagai material tambahan untuk membentuk 

bangunan baru pada bangunan lama. Membentuk konsep 

pembelajaran sastra berbasis teks yang baru dengan 
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cakupan di dalamnya masih memiliki unsur dasar konsep 

pembelajaran sastra berbasis teks yang sebelumnya. 

Sehingga, konsep tersebut hadir dengan nama baru yaitu 

pembelajaran sastra berbasis teks kontekstual.    

Langkah-langkah melakukan penelitian dasar tipe 

desain konstruktif adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan objek penelitian 

2) Mendokumentasikan proses studi dengan mengkolektif 

pandangan, nilai-nilai yang berlaku, kedudukan konsep, 

asumsi, dan ideology individu 

3) Menentukan dasar filosofis objek penelitian 

4) Membangun hasil analisis data dokumentasi menjadi 

bentuk (konsep) baru dengan melibatkan produk 

sebelumnya 

5) Menjelaskan komponen-komponen tambahan yang 

membangun konsep baru 

 

2. Penelitian Deskriptif untuk Pembelajaran Sastra 

Jenis penelitian dasar lainnya adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian tersebut merupakan salah satu jenis 

penelitian yang dikategorikan berdasarkan tujuannya 

(Sukmadinata, 2009, p. 18), yaitu mendeskripsikan suatu 

keadaan, fenomena, atau sebuah proses dalam kasus-kasus 

tertentu. Penelitian deskriptif dapat dituntaskan 

menggunakan metode bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. Dalam penelitian deskriptif tidak memberikan 
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perlakukan, manipulasi, pengontrolan, atau pengubahan 

pada variable penelitian, atau bersifat apa adanya. 

a. Deskriptif kualitatif 

Penuntasan penelitian deskriptif secara kualitatif adalah 

dengan menjelaskan hasil yang bersifat penggambaran 

karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antara dua hal 

fenomena atau lebih. Dalam penelitian deskriptif kualitatif 

tidak terdapat upaya menjelaskan hasil pengukuran tertentu 

yang juga menggunakan tolak ukur tertentu (biasa ditemui 

di jenis penelitian kuantitatif). Sifat data dalam penelitian 

jenis ini adalah berupa rekam kondisi berbentuk pernyataan, 

pemaparan situasi, dokumentasi penjelasan proses, 

transkripsi peristiwa, penjelasan hasil identifikasi kondisi, 

atau dokumen pendukung data yang dipaparkan.  

Teknik pengumpulan data yang dapat ditempuh dalam 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu survai, pengamatan atau 

observasi, wawancara, penyebaran angket, studi dokumen, 

dan dokumentasi. Ciri kualitatif dalam proses pengumpulan 

data penelitian ini adalah seluruh data hasil pengumpulan 

berupa deskripsi tanpa pengukuran dalam angka. Apabila 

pada setiap perolehan informasi yang dianggap sebagai data 

penelitian dicantumkan angka sebagai penanda tingkatan, 

maka hasil pengolahan data tetap berujung dalam bentuk 

narasi deskripsi. Dengan demikian, instrumen berupa 

lembar survai, lembar pengamatan, lembar observasi, 

lembar wawancara, lembar angket, lembar daftar dokumen, 
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dan lembar data dokumentasi dilengkapi dengan 

keterangan pada setiap kategori perolehan hasil data. 

Teknik analisis data dalam penelitian jenis deskriptif 

kualitatif memiliki perbedaan signifikan dibandingkan 

dengan teknik analisis data dalam penelitian jenis deskriptif 

kuantitatif pada tahap proses analisisnya. Berikut 

dipaparkan karakteristik perbedaan dari kedua jenis 

tersebut. 

 

 
 

Gambar 6 ilustrasi proses penelitian deskriptif yang 
membedakan antara sifat pengolahan data kualitatif 
dengan kuantitati 
 

Pada tahap penentuan objek penelitian, teknik 

pemerolehan data, dan sumber data keduanya tidak jauh 

berbeda, bahkan sangat dimungkinkan untuk serupa. 

Namun, pada tahap penentuan komponen instrumen, 

analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis kedua jenis 
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penelitian deskriptif tersebut (kualitatif dan kuantitatif) 

memiliki hal yang harus dibedakan. Penyusunan instrumen 

pemerolehan data dalam penelitian kualitatif dapat bersifat 

mengarah pada hasil data deskriptif saja. Seperti halnya 

pada gambar contoh instrumen berikut. 

 

 
Gambar 7 tabel pemetaan kisi-kisi, instrumen, data, dan 

analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif 
 

Penentuan pilihan jawaban berupa pilihan pernyataan 

menandakan jenis yang mengarah pada sifat data kualitatif. 

Dengan demikian perolehan data pun berupa deskripsi dan 

penjelasan yang menegaskan pernyataan antara iya, 

kadang-kadang, dan tidak. Data demikian dianalisis secara 

deskriptif dengan menyampaikan dalam bentuk pernyataan 

naratif. Sebaliknya dengan sifat kuantitatif pada penelitian 

deskriptif yang dijelaskan pada bagian berikut. 
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b. Deskriptif Kuantitatif  

Berdasar pada penjelasan sebelumnya, hal berbeda 

pada deskriptif kuantitatif terdapat pada komponen 

instrumen, analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis 

memiliki perbedaan dengan jenis atau tipe kualitatif. 

Penuntasan penelitian deskriptif secara kuantitatif adalah 

dengan menjelaskan hasil yang bersifat gambaran 

pengukuran, kuantitas, keterkaitan antara dua hal 

fenomena atau lebih berdasarkan ukuran tertentu. 

Pemahaman mengenai ukuran yang dimaksudkan adalah 

terdapatnya tingkatan, rentang, satuan, atau kalkulasi yang 

menjadi dasar penentuan hasil analisis data dan 

mendeskripsikan sebuah kuantitas. Pada penelitian 

deskriptif kuantitatif terdapat upaya menjelaskan hasil 

pengukuran tertentu yang juga menggunakan tolak ukur 

tertentu (yang tidak ditemui di jenis penelitian kualitatif). 

Sifat data dalam penelitian jenis ini adalah sebuah rekam 

kondisi berbentuk ukuran dan pernyataan, pemaparan 

situasi berdasarkan standar ukuran yang telah ditentukan. 

Dokumentasi penjelasan proses dengan terukur diikuti 

penjelasan hasil identifikasi kondisi menggunakan angka, 

dan dokumen pendukung data yang diolah menggunakan 

rumus tertentu (salah satunya adalah berupa analisis 

statistik).  

Teknik pengumpulan data yang dapat ditempuh dalam 

penelitian deskriptif kuantitatif adalah dengan survai 

berbobot skor, pengamatan atau observasi (awal) dengan 
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tolak ukur skor pada tiap jenis jawaban, wawancara secara 

kalkulatif atau berorientasi pada skor dari masing-masing 

pilihan jawaban, penyebaran angket untuk mendapatkan 

kuantitas atau jumlah pada variabel tertentu, studi dokumen 

statistik, dan dokumentasi data sebagai dasar acuan proses 

kalkulasi. Ciri kuantitatif dalam proses pengumpulan data 

adalah seluruh data hasil pengumpulan dalam bentuk 

kalkulasi yang dilengkapi deskripsi dan dengan tolak 

pengukuran angka. Dengan demikian, instrumen yang 

digunakan berupa lembar survai, lembar pengamatan, 

lembar observasi, lembar wawancara, lembar angket, 

lembar daftar dokumen, dan lembar data dokumentasi 

dengan dilengkapi penjelasan mengenai ukuran tertentu. 

Pada tahap penentuan objek penelitian, teknik 

pemerolehan data, dan sumber data keduanya tidak jauh 

berbeda, bahkan sangat dimungkinkan untuk serupa. 

Namun pada tahap penentuan komponen instrumen, 

analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis kedua jenis 

penelitian deskriptif tersebut (kualitatif dan kuantitatif) 

memiliki hal yang harus dibedakan. Penyusunan instrumen 

pemerolehan data dalam penelitian kualitatif dapat bersifat 

mengarah pada hasil data deskriptif saja. Seperti halnya 

contoh instrumen berikut. 



48 
 

 
Gambar 8 tabel pemetaan kisi-kisi, instrumen, data, dan 

analisis data yang bersifat deskriptif kuantitatif 
 

Tampak jelas perbedaan kedua sifat jenis penelitian 

deskriptif pada orientasi pencapaian dan perolehan data 

maupun hasil penelitian. Tertera bahwa hasil analisis data, 

meskipun berupa deskripsi, dasar yang dipergunakan 

berupa perwujudan hasil analisis dalam bentuk angka yang 

dideskripsikan.  

 

c. Jenis Penelitian Deskriptif 

Variasi jenis penelitian deskriptif dapat berupa antara 

lain studi perkembangan, studi kasus, studi perbandingan, 

studi hubungan, studi waktu dan gerak, studi lanjut, studi 

kecenderungan, analisis kegiatan, analisis isi dan dokumen. 

Penelitian Terapan dapat diaplikasikan dalam penelitian 

yang dilakukan untuk pembelajaran sastra (Sukmadinata, 

2009, pp. 76-77). Setiap variasi penelitian tersebut 
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mengarah pada satu karakteristik penelitian, yaitu bersifat 

deskriptif, baik dengan tipe kualitatif maupun kuantitatif. 

Berikut adalah penjelasan tambahan dari variasi tersebut 

sebagai pengetahuan.  

 

1) Penelitian studi perkembangan (development studies)  

Penjelasan mengenai studi perkembangan berkait 

dengan aktivitas mendeskripsikan hasil penelitian sampai 

pada tahap perkembangan dan tidak hanya sebatas 

deskripsi keadaan yang tampak. Sebagai contoh adalah 

penelitian pembelajaran sastra yang fokus pada objek 

berupa penggunaan bahan ajar berbasis teks popular. Dalam 

hal ini, objek yang dikaji tidak hanya sebatas pada 

penggunaan bahan ajar berbasis teks popular, tetapi sampai 

pada penggambaran bentuk perubahan hasil belajar atau 

penjelasan dari data adanya peningkatan kompetensi siswa. 

Dengan demikian deskripsi mengarah pada perkembangan 

kemampuan kesastraan siswa pengguna bahan ajar berbasis 

teks popular.  

Tindakan penelitian tersebut dapat dilakukan dalam dua 

jenis, yaitu perkembangan jangka panjang dan jangka 

pendek. Pada penelitian pengembangan tampak pada apa 

hasil yang dikembangkan (Humble & Smith , 2007, p. 20) 

Sepertihalnya jika pada jenis perkembangan jangka panjang, 

maka deskripsi penelitian mengarah pada persentase siswa 

dengan kompetensi baik atau mengalami peningkatan pesat 

setelah belajar dengan menggunakan bahan ajar berbasis 
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teks popular. Sedangkan contoh untuk jangka pendek adalah 

kompetensi kesastraan siswa setelah belajar menggunakan 

bahan ajar tersebut yang tampak pada hasil capaian belajar 

di akhir proses belajar (dalam rentang singkat). 

 

2) Penelitian Studi kasus 

Penelitian deskripsi pada variasi studi kasus, secara 

sederhana dapat dipahami sebagai aktivitas riset 

penghimpunan data dan analisis yang beranjak dari adanya 

kasus. Studi kasus memiliki fokus pada penyelidikan 

terhadap pertanyaan dan permasalahan yang telah 

dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian (Gilham, 

2000, pp. 1-2). Identifikasi yang dilakukan memiliki fokus 

pada permasalahan, kendala, serta adanya ketidaksesuaian, 

atau baru berupa gejala, yang diasumsikan dapat 

menyebabkan timbulnya kasus. Sebagai contoh, penelitian 

studi kasus pada objek penelitian penggunaan bahan ajar 

berbasis teks popular ketika dalam observasi awal 

ditemukan adanya gejala yang mengarah pada suatu kasus.  

Keterbatasan literatur teks popular yang tersedia dan 

menimbulkan kendala pada implementasinya, produktivitas 

teks popular yang tidak berimbang dengan pengguna dan 

kebutuhan. Dari kondisi demikian, maka yang dilakukan 

sebagai fokus penelitian adalah melakukan penghimpunan 

data yang berasal dari para pengguna teks popular berupa 

permasalahan, kendala, dan faktor lainnya yang dapat 

dianggap sebagai bentuk kasus dalam konteks penelitian ini. 
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Atau dapat juga pada tahap identifikasi yang menghasilkan 

asumsi bahwa kondisi tertentu memunculkan kasus. Seperti 

halnya, ditemukan indikasi kebebasan tak berbatas pada 

penggunaan teks popular sebagai bahan proses 

pembelajaran.  

Peristiwa tersebut dalam konteks kondisi belum dapat 

dikatakan sebagai kemunculan sebuah kasus. Baru berupa 

indikasi dapat munculnya sebuah kasus. Penelitian dilakukan 

untuk menguatkan hasil analisis kondisi dan situasi, dengan 

dukungan data yang telah dihimpun, bahwa hasil penelitian 

dapat menunjukkan adanya kemunculan sebuah kasus. 

Dalam hal ini, secara garis besar dapat dipahami bahwa 

penelitian studi kasus tidak hanya melakukan analisis pada 

kasus, tetapi juga pada hal yang dapat memunculkan sebuah 

kasus baru.  

 

3) Penelitian studi perbandingan 

Penelitian jenis ini berupa aktivitas membandingkan 

dua atau lebih pada objek dan fokus penelitian. Penelitian 

komparasi dilakukan untuk menemukan hal daru dari 

sebuah simpulan yang beranjak dari hasil membandingkan, 

baik dalam tataran studi kasus maupun tataran analisis 

statistic sehingga berkait dengan variable dan orientasi 

penelitian (ed., Bray, Adamson, & Mason, 2007, p. 8). Hal-

hal yang dibandingkan dapat berupa lokasi, sistem, waktu, 

budaya, nilai, situasi, kejadian, kegiatan, program, kebijakan, 

kurikulum, organisasi pendidikan, metode belajar, inovasi 
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pendidikan, dan implementasi program. Tujuan penelitian 

yang demikian adalah menyajikan persamaan atau 

perbedaan dari dua objek penelitian atau lebih untuk 

menemukan hal baru dari simpulan terhadap indikasi 

tertentu.  

Contoh penelitian deskriptif pada variasi ini adalah 

membandingkan penggunaan bahan ajar berbasis teks 

populer dengan penggunaan bahan ajar berbasis teks 

universal dalam proses pembelajaran sastra di sekolah. 

Sasaran identifikasi dapat diawali dengan analisis awal yang 

menghasilkan data latar belakang penggunaan kedua jenis 

bahan ajar tersebut, situasi dan kondisi pengguna, peristiwa 

yang muncul dari masing-masing proses penggunaan, 

keterlibatan program-program tertentu dari masing-masing 

aplikasi penggunaan, serta data lainnya yang dapat 

ditemukan untuk menjadi dasar materi perbandingan.  

Variabel komparasi ditentukan dalam bentuk batasan 

hal. Dalam kontek tersebut yang dapat dituju sebagai 

variabel dan orientasi penelitian adalah lokasi penggunaan, 

metode belajar, dan inovasi pendidikan, yang dapat juga 

ditentukan salah satu (tidak harus ketiganya). Hasil yang 

diperoleh adalah data analisis dari kedua pembanding yang 

dijadikan objek komparasi dan menjadi deskripsi variabel 

perbandingan.  Faktor-faktor beserta dampak-dampak yang 

teridentifikasi digunakan sebagai pertimbangan keputusan 

hasil komparasi dan mencakup penjelasan latar belakang 

dari masing-masing variabel tersebut. Teknik analisis 
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komparasi dapat dilakukan secara kualitatif berupa deskripsi 

atau kuantitatif menggunakan pendekatan statistik. Namun 

dalam konteks pembahasan pada bagian ini menekankan 

sifat jenis penelitian deskriptif.  

Hal-hal yang kerap menjadi paradigm dalam penelitian 

pembelajaran sastra berjenis penelitian deskriptif hanya 

bersifat kajian literatur. Dalam konteks pembelajaran sastra, 

penelitian jenis ini memiliki cakupan yang lebih luas (seperti 

yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya) bahwa 

penelitian deskriptif dapat berjenis komparatif atau 

melakukan kajian perbandingan dengan hasil penelitian 

berupa temuan inovasi dari hasil membandingkan. Tidak 

hanya sekedar menjelaskan hasil perbandingan variabel 

yang diperbandingkan. Kaitannya dengan contoh penelitian 

tersebut, maka hasil penelitian deskriptif komparatif pada 

penggunaan kedua jenis basis bahan ajar yang dijadikan 

objek perbandingan dapat diperoleh deskripsi jenis bahan 

ajar baru yang ditemukan berdasarkan penggabungan 

temuan kelebihan dari kedua objek bahan ajar dalam 

penelitian dengan basis jenis teks yang lainnya sebagai 

komponen dalam bahan ajar untuk dapat dipergunakan.   

 

3. Penelitian Terapan pada Pembelajaran Sastra 

Penelitian ini menjangkau hasil kajian dalam segi teoritis 

sekaligus praktis. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan 

hasil aplikasi atau penerapan suatu konsep, teori, sistem, 

atau program. Hal-hal pokok yang dilibatkan dalam 
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penelitian terapan adalah penggunaan teori atau konsep 

yang dimiliki oleh objek formal dalam proses penelitian. 

Dengan demikian, metode penelitian jenis ini bersifat 

aplikatif. Jenis penelitian tersebut memberikan manfaat 

berupa pengetahuan hasil studi dalam periode tertentu yang 

dapat mempengaruhi metode berpikir dan persepsi para 

praktisi. Pada sudut pandang lain, penelitian ini juga 

dianggap memiliki cakupan berupa adanya upaya 

meningkatkan pemahaman mengenai suatu permasalahan 

dan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tertentu 

lainnya (Bickman, Leonard; Rog, Debra J., 1998). Tiga tipe 

dalam penelitian terapan berdasarkan latar belakang 

penelitian dan tujuan yaitu evaluasi, aksi, dan penilaian yang 

dapat memberikan dampak pada objek yang ditelitinya. 

Aksi penelitian terapan adalah berupa tindakan 

implementasi yang merupakan metode sederhana untuk 

memahaminya. Implementasi suatu program atau produk 

ciptaan menghasilkan input atau masukan dan evaluasi serta 

aksi dalam bentuk pelaksanaan praktik, dan penilaian 

kualitas serta ragam dampak yang dimunculkan. Perbedaan 

signifikasi dari ketiga tipe penelitian terapan (evaluasi, aksi, 

dan penilaian) adalah pada fokus objek analisis, deskripsi 

dan penjelasan masing-masing tujuan. Seperti halnya pada 

contoh berikut. Dilakukan penelitian terapan penggunaan 

bahan ajar pendukung dalam pembelajaran menulis teks 

cerita pendek. Langkah awal setelah objek ditentukan 

(penggunaan bahan ajar pendukung), maka dilanjutkan 
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dengan analisis observasi ragam bahan ajar pendukung jenis 

lainnya yang selama ini telah dipergunakan sebelumnya 

sebagai dasar wacana tujuan dilakukan terapan penggunaan 

bahan ajar pendukung dalam pembelajaran menulis teks 

cerita pendek. 

Hasil observasi merupakan bentuk data empiris yang 

mendukung penentuan variabel pengukuran hasil 

penerapan pada objek penelitian. Cakupan wilayah 

penerapan menjadi satu pertimbangan lainnya yang penting 

guna pembatasan deskripsi hasil penelitian. Penentuan 

populasi dan sampek menjadi factor pendukung reliabilitas 

penelitian penerapan. Seperti contohnya pada penelitian 

terapan penggunaan bahan ajar pendukung (yang telah 

disebutkan sebelumnya) yang telah ditentukan diterapkan 

pada batasan batasan wilayah lokasi tertentu memberikan 

penjelasan mengenai kemungkinan, logika penerapan, dan 

reliabilitas pelaksanaan penelitian.  

Proses penelitian tersebut mengarah pada penggunaan 

metode aplikatif, dengan runtutan proses penelitian sesuai 

dengan rancangan penggunaan bahan ajar pendukung yang 

telah disiapkan sebagai objek penerapan dalam proses 

penyelesaian penelitian. Maka langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian terapan ditentukan oleh peneliti terkait konsep 

yang dibangun pada objek yang diterapkan. Berikut adalah 

ilustrasi pendukung penjelasan konsep pelaksanaan 

penelitian terapan. 
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Gambar 9 Konsep pelaksanaan implementasi berdasarkan 

orientasi dan tujuan penelitian 
  

Keputusan dan kesepakatan pelaksanaan penelitian 

terapan mempertimbangkan objek yang diterapkan serta 

subjek yang dituju untuk menjadi pelaku penerapan. Atau 

dapat dipahami pula bahwa objek merupakan variabel yang 

diteliti, sedangkan subjek adalah tempat ditemukannya atau 

keberadaan variabel tersebut. Dengan demikian, hasil 

temuan penelitian terapan penggunaan bahan ajar 

pendukung mempertimbangkan dasar analisis terhadap 

ragam variasi bahan ajar pendukung lainnya dalam bentuk 

berbeda seperti contohnya berupa bahan ajar cetak, audi, 

audio visual, dan video. Hal-hal yang diperhatikan pada 
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penelitian terapan dengan tujuan evaluasi adalah 

komponen-komponen dalam proses penerapan bahan ajar 

tersebut bersifat evaluative.  

Hasil temuan menjadi dasar dilakukannya evaluasi 

terhadap objek penelitian tersebut, dilengkapi dengan data 

informative yang disampaikan dalam bentuk deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang dapat diterapkan adalah 

berupa pengamatan (baik pasif maupun aktif), analisis 

konten, dan wawancara. Perhatian ditujukan kepada 

kebutuhan terhadap perolehan data yang menunjukkan hal-

hal yang perlu dievaluasi. Dengan demikian, penentuan 

pendekatan analisis dalam penelitian ini dapat berupa 

perbandingan antara konsep penciptaan dengan praktik 

penggunaan. Apakah seluruh konsep yang dirancang dapat 

berlaku secara keseluruhan dalam praktik atau hanya 

sebagian. Sebagian itulah yang menjadi sasaran objek 

penyataan evaluasi. Demikian pula halnya dengan penelitian 

terapan yang bertujuan sebagai aksi maupun penilaian.          

 

4. Penelitian Eksperimental untuk Pembelajaran Sastra 

Penelitian eksperimental dapat dipahami secara 

sederhana sebagai bentuk penelitian yang dituntaskan 

melalui proses uji coba untuk membuktikan sebuah 

hipotesis. Eksperimental dilakukan pada saat diperlukannya 

tindakan untuk menentukan kemungkinan yang muncul 

sebagai penyebab dan efek dari dua variabel atau lebih, dan 

berkedudukan sebagai variabel bebas atau yang 
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mempengaruhi dan variabel terikat atau yang dipengaruhi 

(Creswell, 2012, p. 299). 

Hal yang diuji dalam eksperimen dapat berupa 

keberfungsian, peran, dan keberterimaan dengan tolak ukur 

tingkatan yang mengacu pada hubungan antara 

perencanaan, tujuan, dan pencapaian. Keluasan peluang 

keberfungsian, peran, dan keberterimaan sebuah produk 

memerlukan keberagaman jenis eksperimen yang tepat 

untuk diterapkan. Untuk itu, jenis eksperimen pun menjadi 

beragam. Variasi penelitian eksperimen dapat berupa 

eksperimen murni, eksperimen kuasi, eksperimen lemah 

dan eksperimen subjek tunggal (Sukmadinata, 2009, p. 58). 

Beberapa pertimbangan perlunya dilakukan sebuah 

eksperimen dalam bentuk penelitian terhadap objek 

tertentu adalah inisiatif atau tujuan yang menjadi ide awal 

dilakukannya sebuah eskperimen. Ragam keputusan 

menjadi penentu proses pelaksanaan eksperimen yang 

terdiri atas penugasan acak, pengontrolan variabel asing, 

memanipulasi kondisi, mengukur hasil, melakukan 

perbandingan, serta pengujian validitas (Creswell, 2012, p. 

300). 

Tipe penelitian eksperimen dikategorikan berdasarkan 

kriteria yang terdiri atas penelitian eksperimen a) kelompok 

antar group desain, dan b) penelitian kelompok maupun 

individu desain (Creswell, 2012, p. 307). Dalam penelitian 

eksperimen antar grup, tipe yang dapat dilakukan berupa 

eksperimen murni, eksperimen kuasi, dan desain faktorial. 
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Sedangkan untuk jenis eksperimen berdasarkan desain 

kelompok atau individu yang diterapkan terdiri atas 

eksperimen time series, eksperimen pengulangan langkah 

percobaan atau siklus, dan percobaan tunggal.   

Penelitian eksperimen murni atau true experiment tidak 

mengendalikan atau mengontrol variabel pengganggu pada 

variabel penelitian. Semua berjalan sesuai kondisi adanya, 

sesuai dengan situasi yang sudah ada. Sedangkan, untuk 

penelitian eksperimen kuasi, ketika proses penentuan 

variabel dilakukan, peneliti melakukan pengontrolan dan 

pengendalian terhadap faktor pengganggu. Desain 

penelitian eksperimen lemah dimaksudkan bahwa jenis 

penelitian ini bersifat lemah, karena proses penelitian 

dilakukan pada pra eksperimen, dan hanya bersifat uji coba 

dangkal. Dengan demikian disebut sebagai eksperimen 

lemah, dan biasanya tidak dipergunakan untuk metode 

penelitian tesis atau disertasi. Penjelasan yang 

menyebabkan jenis penelitian tersebut adalah eksperimen 

lemah dikarenakan proses uji coba atau eksperimen tidak 

melalui proses penyamaan karakteristik kelompok 

eksperimen dan pengontrolan variabel.   

Desain penelitian eksperimen subjek tunggal sedikit 

berbeda dengan tiga jenis desain lainnya, karena pada 

desain ini eksperimen hanya melibatkan subjek tunggal, 

individu, dan bukan kelompok. Pendekatan dasar yang 

dipergunakan pada penelitian adalah meneliti individu 

tanpa perlakuan dan kemudian dilanjutkan denga 
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pemberian perlakuan sehingga terbentuk dua buah kondisi 

yang berbeda (Sukmadinata, 2009, p. 210). Berikut adalah 

paparan gambar perbedaan karakter dari beberapa jenis 

desain penelitian eksperimen tersebut. 

 

 
Gambar 10 desain penelitian eksperimen murni, diadaptasi dari 

(Creswell, 2012, p. 310) 
 

Desain penelitian eksperimen murni tampak adanya 

pelibatan kelompok yang ditentukan secara acak (random), 

dengan proses pelaksanaan terbagi menjadi dua kategori 

kelompok, yaitu kontrol dan eksperimen. Perlakuan 

diberikan sebagai bentuk eksperimen pada kelompok 

eksperimen. Penandaan kelompok secara acak atau random 

dari kedua kelompok berupa penyamaan karakter dalam 

masing-masing kelompok tersebut dengan menentukan 

secara acak (dan dianggap memiliki karakter setara). 

Pembagian tipe perlakuan pada eksperimen diukur dalam 
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dua teknik yaitu dengan melakukan tes pada bagian awal 

dan akhir (setelah perlakuan), atau hanya dengan 

melakukan tes pada bagian akhir (setelah perlakuan) tanpa 

diawali dengan tes pendahuluan (awal).  

Penjelasan desain penelitian eksperimen kuasi 

dipaparkan pada gambar berikut sekaligus penjelasan 

mengenai proses desain penelitian tersebut. 

 

 
Gambar 11 desain penelitian eksperimen murni, diadaptasi dari 

(Creswell, 2012, p. 310) 
 

Perbedaan signifikan antara desain penelitian 

eksperimen murni dengan semu adalah pada teknik 

penentuan kelompok sasaran dalam penelitian. Pada jenis 

penelitian murni, kelompok bersifat sesuai kondisi adanya 

dan apabila ditentukan secara acak dikarenakan adanya 

persamaan karakter dari kedua kelompok tersebut. 

Sedangkan eksperimen kuasi, penentuan kelompok 
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diputuskan berdasarkan kriteria pilihan tertentu yang 

dibutuhkan dalam mendukung penyelesaian proses 

penelitian. Tahapan proses pelaksanaan dari keduanya 

bersifat runtut dan serupa, dan pembeda terletak pada sifat 

murni dan kuasi proses eksperimen. 

Desain penelitian eskperimen faktorial dilakukan untuk 

mempelajari efek bebas dan simultan dari dua atau lebih 

variable bebas terhadap objek eksperimen. Dinamakan 

faktorial desain karena eksperimen dilakukan pada satu 

variable dependen dengan dua atau lebih variable bebas. 

Berikut adalah ilustrasi desain eksperimen factorial. 

   
Gambar 12 desain eksperimen factorial, diadaptasi dari Creswell 

(2012, p. 312) 
 

Eksperimen factorial tersebut terdiri dari 3 faktorial 

sebagai variable independen yang dapat mempengaruhi 

hasil teks akhir sebagai variable terikat untuk satu jenis tipe 

teks bacaan, yaitu kompleks. Hasil tes akhir dapat menjadi 

ukuran tingkatan pengaruh kecepatan membaca terhadap 
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hasil tes akhir. Dalam hasil proses penghitungan statistic, 

muncul pengaruh unsur factorial. Seperti penjelasan melalui 

ilustrasi gambar skema berikut. 

 

 
Gambar 13 desain penelitian eskperimen factorial 

 

Hasil dari proses tersebut dapat ditunjukkan melalui 

grafik kemungkinan dampak utama dan dampak interaksi 

dalam aktivitas membaca teks kompleks yang dipengaruhi 

oleh tingkat kecepatan membaca. Seperti penjelasan pada 

ilustrasi grafik berikut. 
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Ketiga gambar tersebut menjelaskan ragam hasil 

mengenai dampak interaksi yang dilakukan pada penelitian 

dampak tingkat kecepatan membaca pada teks biasa yang 
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diterapkan pada kemampuan membaca teks kompleks. 

Tujuan dari desain ini adalah untuk mempelajari efek 

independen dan simultan dari dua atau lebih variabel 

independen pengobatan pada hasil. Melalui penjelasan 

pada grafik tersebut memungkinkan bentuk beragam dari 

hasil tiap penelitian factorial mengenai factor kemampuan 

dalam kecepatan membaca yang memberikan dampak pada 

kemampuan membaca dan memahami teks kompleks.  

Jenis penelitian eksperimen lainnya yang dapat 

dilakukan adalah dalam bentuk format time series. 

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengukur perubahan 

dari setiap tahap proses. Penelitian dapat hanya 

menggunakan satu group dan dapat dilakukan dengan dua 

teknik yaitu pemenggalan di tengah proses (interrupted) 

atau secara setara (equivalent). Yang membedakan adalah 

waktu penerapan perlakuan. Dilakukan berulang setelah 

beberapa tahapan proses dilakukan atau dilakukan pada 

setiap tahap pengulangan.  Berikut contoh aplikasi pada 

penerapan kemampuan membaca teks kompleks pada satu 

kelompok siswa. 
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Gambar 14 desain eksperimen time series 
 

Jenis penelitian eksperimen tersebut dilakukan untuk 

mengetahui perubahan kemampuan membaca teks 

komplek pada kelompok siswa. Hal tersebut dapat dilakukan 

dalam rentang yang dibutuhkan dan valid karena hanya 

melibatkan satu kelompok, sehingga dapat melakukan 

observasi secara kompleks. Perbedaan dari kedua teknik 

eksperimen time series hanya pada pembatasan rentang 

pelaksanaan penelitian. Pada jenis teknik interrupted 

pengukuran dilakukan secara tahapan melalui hasil 

observasi pada tes awal dan tes akhir dalam ragam jenis 

yang berbeda. Sedangkan pada jenis teknik ekuivalen, 

perubahan dapat diperoleh melalui pengukuran dan 

observasi yang diperoleh pada tiap tahapan pada fase yang 

berbeda (informasi teknik membaca yang diberikan pada 

setiap tahapan menjadi dasar penentuan indicator 

perubahan kemampuan membaca teks). Data yang 

dipergunakan pada jenis interrupted adalah berakhir pada 

titik “tes akhir” sedangkan pada jenis teknik ekuivalen 

berdasarkan angka perubahan pada setiap tahapan 

membaca teks. 

Jenis desain penelitian eksperimen lainnya yaitu 

pengukuran berulang (repeated measure). Tahap proses 

eksperimen dilakukan dalam rentang waktu tertentu dan 

lebih dari satu atau dua perlakukan. Sedikit perbedaan dari 

jenis penelitian eksperimen berikut adalah pemberian 
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perlakukan pada tahap lanjut berdasarkan hasi pengukuran 

pada tahap berikutnya. Maka jenis penelitian ini biasa 

dipergunakan pada eksperimen yang mengarahkan sebuah 

pencapaian. Jumlah pemberian perlakukan bergangtung 

pada tahap pencapaian (yang biasanya setelah beberapa 

sesi dilakukan). 

Sedikit ada persamaan dengan penelitian eksperimen 

kuasi secara umum, yaitu menghadirkan kelompok control 

yang dijadikan pembanding. Hanya saja variable yang 

dibandingkan bukan pada langkah proses, tetapi pada 

pencapaian satu tujuan. Sebagai contoh adalah penelitian 

eksperimen mengenai penggunaan media video dalam 

pembelajaran membaca cerpen yang memiliki hipotesis 

lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan media cetak 

dalam pembelajaran lainnya (pada kelompok regular atau 

yang didudukan sebagai kelompok control dan 

pembanding). Maka yang diperbandingkan bukanlah 

perolehan pada setiap tahap, namun dengan capaian dari 

kedua pembelajaran tersebut, pembuktian proses belajar 

yang harus dilalui dengan hipotesis bahwa menggunakan 

media video lebih efektif (lebih cepat). Maka tujuan dari 

penelitian tersebut adalah menguji penggunaan media 

pembelajaran membaca cerpen yang efektif membuat siswa 

tuntas dalam belajar (pencapaian skor 80) untuk kedua 

kelompok. Data yang diperoleh adalah pada kelompok 

regular dalam satu tahap pembelajaran dengan media 

regular mencapai 60% siswa yang menuntaskan belajar. 
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Bagaimana dengan pembelajaran menggunakan media 

video. Berikut desain pelaksanaan penelitian tersebut. 

 

 

 
Gambar 15 desain eksperimen pengukuran berulang, diadaptasi 

dari (Creswell, 2012) 
  

Penelitian eksperimen pembelajaran membaca cerpen 

menggunakan media video dilakukan melalui langkah-

langkah yaitu, pertama menentukan kelompok siswa 

sebagai pengguna atau pembelajar dalam proses 

eksperimen. Cukup hanya dengan satu kelompok, penelitian 

sudah dapat dilakukan. Berikutnya dilakukan pengukuran 

dan observasi yang mengarah pada pemerolehan data 

mengenai pembelajaran membaca cerpen. Hal tersebut 

dilakukan bertujuan melakukan pengukuran pada 

kemampuan kelompok siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar menggunakan media video. Maka, pada tahap 

selanjutnya, yaitu perlakuan tahap pertama, membaca 

menggunakan media video berdasar pada hasil pengukuran 

sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data 

pelengkap mengenai tindakan pengukuran yang dilakukan 

setelah proses perlakuan tahap pertama dan analisis 

terhadap hasil pemberian perlakuan tahap pertama. 
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Capaian pada 60% penuntasan pembelajaran (minimal) dan 

100% penuntasan pembelajaran (maksimal) menjadi 

pertimbangan dalam penentuan bentuk perlakuan kedua. 

Hasil observasi dan pengukuran kedua terhadap hasil 

perlakuan pertama menjadi penyempurna pada perlakuan 

kedua. Demikian seterusnya.  

Penggunaan data dari kelompok pembanding menjadi 

pelengkap dalam proses analisis proses dan capaian 

eksperimen dalam tiap tahapnya. Data dari kelompok 

pembanding tidak dipergunakan dalam menentukan hasil uji 

hipotesis penelitian eksperimen. Penelitian jenis ini biasa 

dilakukan pada penelitian yang bersifat melakukan uji 

eksperimen pada keberhasilan sebuah temuan atau inovasi 

pembelajaran. Beberapa jenis penelitian eksperimen 

tersebut dapat menjadi pilihan sesuai dengan tujuan 

penelitian.   

     

5. Penelitian Evaluatif untuk Pembelajaran Sastra 

Penelitian evaluatif memiliki fokus pada proses atau 

suatu kegiatan yang dianggap sebagai kesatuan unit 

tertentu. Bentuk objek penelitian tersebut dapat berupa 

program, proses, atau hasil kerja. Melalui penelitian 

evaluatif, kebernilaian, manfaat, kegunaan, dan kelayakan 

pada objek penelitian ditemukan. Cakupan luas pada 

penelitian evaluasi pada satu objeknya membutuhkan 

beragam data, baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. Penelitian evaluasi banyak digunakan dalam 
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penelitian kebijakan pendidikan (Borg & Gall, 2002, p. 732). 

Sasaran yang menjadi objek dalam penelitian evaluasi pada 

pembelajaran sastra adalah berada dalam ranah fenomena 

pendidikan atau pembelajaran sastra mencakup instruksi 

pembelajaran, standar materi, program pembelajaran, 

pengelolaan, pendidik, dan pembelajar (Borg & Gall, 2002, 

p. 742).  

Penelitian evaluasi dilakukan harus dengan situasi 

adanya komponen atau aspek yang diputuskan 

membutuhkan evaluasi. Hal tersebut dapat diperoleh 

melalui tahap analisis sebelumnya. Maka beberapa kata 

kunci yang perlu diperhatian dalam melakukan penelitian 

evaluasi adalah arah penelitian berkaitan dengan kriteria 

pencapaian tujuan, sumber daya, prosedur, dan 

manajemen. Tipe penelitian evaluatif terbagi ke dalam tiga 

macam, yaitu penilaian kebutuhan, evaluasi formatif dan 

sumatif, serta evaluasi responsive (Borg & Gall, 2002, p. 

764). 

a. Penilaian kebutuhan (needs assessment) 

Penilaian kebutuhan dapat dipahami sebagai 

perbedaan antara hal yang telah berlaku atau diberlakukan 

sebagai kondisi dasar dengan masukan yang ditujukan pada 

kondisi tersebut sebagai gambaran kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Hal tersebut dapat dicontohkan pada satu kasus 

permasalahan dalam pembelajaran sastra. Seperti halnya 

pernyataan seorang pengajar mengatakan bahwa 

pembelajaran sastra, khususnya menulis teks cerita pendek 
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memerlukan teks cerita pendek yang difungsikan sebagai 

media serta pemodelan untuk dapat membantu siswa di 

sekolah tertentu dalam menuntaskan proses belajar dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Pernyataan tersebut dapat dievaluasi melalui sebuah 

penelitian yang fokus mengkaji kebutuhan pelajar (sesuai 

kondisi) untuk menentukan keputusan mengenai tingkat 

kebutuhan terhadap dukungan penggunaan media dalam 

proses menuntaskan pembelajaran dan hal-hal tersebutlah 

yang dievaluasi. Perlunya tindakan penelitian evaluasi 

terhadap kondisi yang demikian adalah karena hasil evaluasi 

menjadi dasar bentuk tindak lanjut dari keputusan terhadap 

penggunaan media dalam belajar sastra apakah harus 

dikembangkan menjadi hal baru, keputusan perubahan 

bentuk, atau tidak diperlukannya media tersebut dalam 

proses penuntasan hasil belajar pada siswa. Desain 

penelitian yang demikian menggunakan kuisioner survai 

sebagai instrumen untuk mengumpulkan informasi 

mengenai hal-hal yang dibutuhkan guna mengambil 

keputusan (hasil penelitian). 

Penelitian evaluasi terhadap penerapan teknik menulis 

teks cerita pendek (sebagai contoh), adalah mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan instrumen kuisioner survai 

yang ditujukan pada para pihak terlibat dalam penerapan 

teknik menulis teks cerita pendek. Maka responden yang 

dituju adalah guru sebagai pengajar, siswa sebagai 

pembelajar, serta pihak penentu standar perancangan 
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pembelajaran menulis teks cerita pendek. Butir-butir dalam 

kuisioner dirancang berdasarkan kisi-kisi yang mengarah 

pada aspek informasi yang dibutuhkan dalam melakukan 

penelitian evaluasi. Dengan demikian, teknik analisis data 

dalam penelitian evaluasi dapat bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. Hasil deskripsi dalam penelitian evaluasi dapat 

dilengkapi dengan hasil analisis metode kuantitatif dan 

study kasus, serta pengamatan naturalistic, etnografi, dan 

wawancara pribadi yang dapat dipaparkan pada penjelasan 

deskripsi hasil penelitian yang bersifat kualitatif. 

Hasil penelitian evaluasi penerapan penggunaan media 

teks cerita pendek dalam pembelajaran menulis teks cerita 

pendek dapat dilengkapi dengan data kuantitatif hasil 

analisis deskripsi statistic nilai hasil belajar yang menjelaskan 

kuantitas masing-masing kelas nilai, nilai rata-rata (mean), 

nilai tertinggi dan terendah, serta persentasi tingkat 

kebutuhan terhadap media dalam mendukung proses 

belajar. Sedangkan, hasil pengamatan naturalistic mengenai 

proses penggunaan media tersebut, dokumentasi unsur 

konteks pembelajaran, serta informasi yang berasal dari 

hasil wawancara kepada responden (guru, siswa, pengelola 

pendidikan) menjadi dasar deskripsi kualitatif hasil 

penelitian evaluasi. Keseluruhan data menjadi pembukti 

hipotesis mengenai keputusan dan tindak lanjut 

penggunaan media teks cerita pendek sebagai bahan 

pemodelan dalam proses pembelajaran menulis teks cerita 

pendek.   



73 
 

  

b. Evaluasi formatif dan sumatif 

Penelitian evaluasi formatif dan sumatif memiliki 

perbedaan objek dan fungsi dalam proses penelitiannya 

dibandingkan dengan penelitian evaluasi penilaian 

kebutuhan (need assessment). Fungsi penelitian jenis ini 

adalah untuk mengumpulkan data yang bersifat masih 

dalam proses pengembangan (Borg, 758). Hasil evaluasi 

dapat dipergunakan oleh pengembang sebagai batasan 

bentuk atau modifikasi atau bahkan guna menghentikan 

proses pengembangan. Hasil tes awal, tes proses pada 

proses pengembangan menjadi wilayah awal atau contoh 

pendahuluan dalam menjelaskan peran penelitian evaluasi 

formatif. 

Penelitian evaluasi sumatif dilakukan setelah proses 

pengembangan selesai dilakukan dan bersifat menentukan 

bagaimana ketentuan keputusan objek yang dikembangkan, 

khususnya apabila dibandingkan dengan produk lain 

pengembangan lainnya. Sedangkan penelitian evaluasi 

formatif dilakukan pada rentang masa proses 

pengembangan tengah berlangsung. Hasil penelitian 

evaluasi jenis formatif dan sumatif ini berpengaruh pada 

proses pengembangan sebuah produk tertentu, dan hal 

itulah yang membedakan dengan jenis penelitian evaluasi 

lainnya. Hal lainnya adalah penelitian evaluasi jenis ini dapat 

dilakukan oleh pihak yang menjadi bagian dalam Tim 

pengembang.  
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Contoh aplikasi penelitian evaluasi formatif dapat 

diterapkan dalam proses pengembangan produk perangkat 

pembelajaran, dan evaluasi sumatif dilakukan setelah 

pengembangan produk perangkat pembelajaran tersebut 

telah selesai dikembangkan. Dengan demikian, penelitian 

evaluasi sumatif biasa dilakukan oleh pihak di luar Tim 

pengembang (eksternal). Dalam proses pengembangan 

terdapat tahapan yang menandakan capaian atau fase, yaitu 

berupa prototype dan produk jadi. Dalam hal 

pengembangan produk perangkat pembelajaran, sebagai 

salah satu contohnya adalah pengembangan bahan ajar 

menulis teks cerita pendek, maka pada tahap capaian pada 

fase prototype bahan ajar menulis teks cerita pendek yang 

dapat dilakukan adalah penelitian evaluasi formatif yang 

tujuannya mengevaluasi hasil pengembangan yang masih 

bersifat sementara, dapat berubah, dimodifikasi ulang, atau 

penyepurnaan. 

Pada proses pengembangan yang sejenis, jika produk 

telah sampai pada fase produk jadi bahan ajar yang siap 

dipublikasikan dan digunakan, maka penelitian evaluasi yang 

dapat dilakukan adalah pada jenis sumatif. Secara sederhana 

objek dasar evaluasi dari kedua jenis ini berbeda, formatif 

berkaitan dengan standarisasi, sedangkan sumatif berkaitan 

dengan keberfungsian. Pada jenis sumatif dapat 

dipergunakan pembandingan dengan produk 

pengembangan serupa lainnya. Dari sudut pandang 

penggunaan instrumen, maka untuk pendukung proses 
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penelitian evaluasi formatif dapat hanya menggunakan 

instrumen obserfasi, kuisioner, dan interview. Sedangkan 

untuk jenis Sumatif harus menggunakan instrumen yang 

telah melalui tahap uji reliabilitas dan validitas. Data hasil 

penelitian evaluasi formatif dapat dipergunakan sebagai 

data pendukung penelitian evaluasi sumatif. 

Hasil penelitian evaluasi sumatif mengarah pada 

penjelasan keefektifan perangkat bahan ajar menulis teks 

cerita pendek yang baru (dikembangkan). Hal tersebut 

diperoleh setelah melalui rangkaian proses eksperimen pra 

tes dan pasca tes sebagai desain uji keefektifan. Hal tersebut 

menandakan bahwa evaluasi dilakukan setelah melalui 

proses penggunaan. Pendukung data yang dapat 

dipergunakan berupa data penilaian dari pakar atau ahli 

dalam menguasai bidang pengajaran, pengajar, dan 

pembelajar yang dipertemukan pada kegiatan diskusi 

bersama. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan keputusan ketentuan penggunaan 

bahan ajar tersebut dalam rangkaian dasar acuan proses 

pembelajaran, seperti halnya konten dalam kurikulum. 

Sedangkan pada jenis evaluasi formatif, melibatkan 

pihak pengguna yang memiliki skala lebih kecil. Produk 

pengembangan yang dijadikan objek evaluasi masih bersifat 

prototype, sehingga sifat analisis yang dilakukan mengarah 

pada standarisasi produk dan standarisasi fungsi serta 

kegunaan. Observasi dilakukan pada proses uji coba 

penggunaan (skala kecil) untuk mengidentifikasi konten 
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yang belum sesuai dan memerlukan penataan ulang. 

Demikian pula dengan tahap kuisioner yang diarahkan pada 

pengguna, yaitu guru dan siswa. Unsur keterbacaan, 

kemudahan penggunaan, ketepatan capaian melalui konten 

bahan ajar diklarifikasi pada pengguna. Dilengkapi pula 

dengan data hasil wawancara yang mengarah pada 

pemerolehan masukan guna penyesuaian dengan 

pengguna. Hasil penelitian berfungsi sebagai dasar 

penyempurnaan produk pengembangan sebelum langkah 

selanjutnya memasuki tahap penciptaan produk jadi dan 

siap pakai. 

  

c. Evaluasi responsive 

Penelitian evaluasi responsive berkaitan dengan para 

pengguna (stakeholders). Biasanya penelitian ini berkaitan 

dengan mitra dalam proses pengembangan yang 

berkedudukan sebagai pengguna untuk menemukan 

menentukan dasar keputusan pada ranah misi, fokus, 

perhatian, spesifikasi, serta hal yang berkaitan dengan 

aktivitas mitra sekaligus pengguna. Langkah-langkah yang 

dilalui pada proses penelitian jenis evaluasi responsive (Borg 

& Gall, 2002, p. 764) adalah pelibatan penggagas dan 

penyelenggara evaluasi sebagai mitra, mengidentifikasi 

fokus hal dan nilai dari pengguna yang dilibatkan, serta 

evaluasi responsive yang berkaitan dengan upaya pelaporan 

dan pemberian rekomendasi terhadap produk hasil 

pengembangan. Biasanya penelitian jenis ini dapat 
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dilakukan dalam rangka menyajikan nilai keunggulan dan 

rekomendasi penggunaannya.  

Entitas yang dihasilkan dari evaluasi responsive ini 

menjadi penentu pertimbangan keputusan arah pengguna. 

Untuk itu, evaluator memiliki kuasa pada ranah identifikasi 

entitas, tujuan, hak akses, serta jaminan pada kerahasiaan. 

Untuk memperoleh data di proses tahap kedua, yaitu 

evaluasi responsive yang mengidentifikasi fokus misi dan visi 

serta kesesuaiannya pada pengguna (stakeholders). Tahap 

ini dapat dilakukan melalui interview dan kuisioner. Dengan 

demikian pada desain penelitian ini dapat digunakan 

metode observasi naturalistic, interview, kuisioner, serta tes 

standarisasi. Tahap lanjutannya yaitu berupa studi kasus 

pada produk hasil pengembangan tersebut. Hasil yang 

diperoleh adalah keberterimaan produk. 

Penelitian evaluasi selain dengan tipe-tipe yang sudah 

dipaparkan tersebut juga memiliki beberapa model, yaitu 

model evaluasi individual, evaluasi relative menjadi objektif, 

evaluasi dasar penentu keputusan, evaluasi identifikasi isu 

dan fokus, serta evaluasi persaingan. Model-model tersebut 

berkaitan dengan konteks tujuan dilakukannya evaluasi yang 

secara sederhana dapat diidentifikasi melalui nama-nama 

model tersebut. 

 

6. Penelitian Campuran Pembelajaran Sastra 

Secara sederhana penelitian campuran adalah 

penelitian yang dalam proses penyelesaiannya menerapkan 
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dua macam atau lebih metode. Atau secara umum terdiri 

dari percampuran antara kuantitatif dan kualitatif dalam 

satu rangkaian penelitian. Campuran metode tersebut 

merupakan prosedur pengumpulan, analisis, dan 

percampuran metide untuk memahami satu masalah 

penelitian (Creswell, 2012, p. 535). Campuran dapat 

dilakukan pada data, analisis data, dan penyajian data. 

Penelitian tersebut dapat dipilih untuk dilakukan manakala 

dalam sebuah perancangan proses penelitian, tidak cukup 

apabila hanya dengan menerapkan satu jenis metode saja 

dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam 

penelitian. 

Ragam percampuran dalam penelitian campuran 

seperti halnya pada percampuran jenis data, penggabungan 

data kualitatif dan kuantitatif, integrasi antara data empiris 

dengan metode, pengembangan prosedur metode 

campuran untuk sebuah studi, atau pada advokasi untuk 

desain yang berbeda. Jenis metode campuran terdiri dari 6 

macam desain (Creswell, 2012, p. 540), yaitu paralel 

konvergen (convergent parallel design), penjelasan 

berurutan (explanatory sequential design), eksplorasi 

berurutan (exploratory sequential design), tertanam 

(embedded design), transformative (transformative design), 

dan multifase (multiphase design). 

Desain metode campuran berupa pararel konvergen 

adalah bersifat menggabungkan kedua jenis data (kualitatif 

dan kuantitatif) disebabkan salah satu dari kedua jenis data 
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tersebut masih bersifat lemah apabila hanya dipergunakan 

salah satunya saja. Sebagai contoh dalam penelitian 

pembelajaran sastra mengenai pengaruh penggunaan teks 

adaptasi dalam pembelajaran menulis teks kompleks 

terhadap kemampuan menulis pada siswa. Dengan 

demikian, apabila data yang dipergunakan hanya 

kemampuan menulis (kuantitatif) saja tidak cukup untuk 

menganalisis bentuk teks adaptasi yang dapat 

mempengaruhi kemampuan menulis saat dipergunakan 

dalam pembelajaran, maka dilakukan penggabungan data 

mengenai teks adaptasi (kualitatif) untuk menyempurnakan 

hasil penelitian, terutama dalam proses analisis. Berikut 

bentuk desain dalam wujud skema. 

 
Gambar 16 desain penelitian campuran pararell konvergen 
 

Data yang diperoleh dalam dua jenis yaitu kuantitatif 

(skor atau nilai yang menjadi ukuran kemampuan menulis) 

dan kuanlitatif (hasil analisis teks yang menjadi ketentuan 



80 
 

jenis teks adaptasi). Kedua data dihubungkan untuk saling 

melengkapi proses analisis dan intepretasi mengenai 

pengaruh penggunaan teks adaptasi terhadap kemampuan 

menulis pada siswa dalam pembelajaran menulis teks 

kompleks. 

Desain penelitian campuran jenis penjelasan berurutan 

(explanatory sequential design) memiliki kesamaan dalam 

hal komposisi data penelitian, yaitu terdiri dari penggunaan 

dua jenis data, kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan jenis 

campuran dengan penjelasan berurutan adalah pada proses 

penggunaan data. Jika pada jenis campuran pararel 

konvergen kedua data dipergunakan bersamaan untuk 

mendukung proses intepretasi (dalam satu waktu). Pada 

penelitian jenis berikut menggunakan data secara urut dan 

bergantian. Dicontohkan pada penelitian pembelajaran 

sastra, yaitu penggunaan teks adaptasi dalam pembelajaran 

menulis teks kompleks untuk meningkatkan kemampuan 

menulis pada siswa. 

Pada penelitian tersebut, data yang lebih dulu diperoleh 

adalah tingkat kemampuan menulis teks yang dimiliki siswa. 

Melalui hasil pra tes dan pasca tes menulis teks, diperoleh 

daftar nilai dari masing-masing siswa yang menandakan 

kemampuan awal dan kemampuan akhir. Data demikian 

bersifat kuantitatif. Kemudian data tersebut diproses 

analisis menggunakan rumus dan secara statistic untuk 

mengetahui perubahan nilai, tingkat signifikan perubahan, 

serta persentase jumlah siswa yang mengalami perubahan 
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nilai secara signifikan. Proses analisis data tersebut belum 

mampu melengkapi hasil dan proses penelitian mengenai 

adanya peningkatan kemampuan menulis secara 

menyeluruh.  

Proses uji kemampuan menulis tidak hanya berdasarkan 

perolehan nilai, dalam konteks penelitian ini 

dipertimbangkan pula unsur eksternal yang tercakup dalam 

teks. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran 

contohnya adalah, jika ada dua siswa menulis teks yang 

sejenis dengan kualifikasi tulisan yang sama baik berasal dari 

latar belakang social lingkungan yang berbeda menjadi 

pertimbangan dari keputusan mengenai ada dan tidaknya 

peningkatan serta sedikit atau banyaknya peran teks 

adaptasi terhadap peningkatan kemampuan menulis pada 

siswa. Maka untuk menjelaskan analisis yang lebih spesifik 

lagi dibutuhkan data bersifat kualitatif dari hasil koleksi data 

observasi dan pengamatan. Maka pada proses analisis lanjut 

dalam penelitian digunakan data kualitatif. Tindakan 

tersebutlah yang dimaksud dengan metode penelitian 

campuran berdesain penjelasan berurutan (explanatory 

sequential design). Alur proses dipaparkan dalam skema 

berikut. 
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Gambar 17 desain penelitian campuran explanatory sequential 
design 

Kelengkapan data kualitatif menjadi pelengkap proses 

analisis pada tahap selanjutnya untuk menjelaskan hal yang 

lebih spesifik mengenai penelitian penggunaan teks adaptasi 

dalam pembelajaran menulis teks kompleks untuk 

meningkatkan kemampuan menulis pada siswa. 

Jenis penelitian campuran yang terdahulu (dua 

penjelasan penelitian campuran sebelumnya) prioritas 

penghadiran data ada pada kuantitatif. Untuk penelitian 

campuran jenis eksplorasi berurutan (exploratory 

sequential design) prioritas penelitian diawali pada pijakan 

hasil eksplorasi dan bertujuan menjelajahi fenomena, 

sehingga perolehan data diawali dengan jenis kualitatif. 

Jenis penelitian ini dapat diterapkan pada contoh penelitian 

penerapan pembelajaran menulis teks kompleks 

menggunakan teks adaptasi. Diawali oleh tindakan 

penjelajahan ragam teks yang layak dan sesuai untuk 

dikategorikan sebagai teks adaptasi. Dengan demikian maka 

data yang diperoleh adalah berupa informasi ragam teks 

yang dapat dikatakan sebagai teks adaptasi. Berdasarkan 

temuan data tersebut, maka dilakukan pengumpulan data 

kuantitatif mengenai perbandingan jumlah ragam teks 

adaptasi yang tersedia dengan pengguna, penilaian 

kelayakan teks adaptasi yang ada berdasarkan tingkat 

kesesuaian komposisi, konten, serta kebutuhan waktu 
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penyelesaian pembacaan guna mendukung proses 

pemahaman struktur teks.  

Maka data berikutnya yang diperoleh berupa skor dari 

masing-masing hasil penilaian teks. Selain itu diperoleh pula 

data uji coba penggunaan teks adaptasi dalam pembelajaran 

menulis teks kompleks yang menghasilkan nilai hasil belajar 

siswa (kuantitatif) dan melalui tahap analisis statistic untuk 

mengetahui nilai rata-rata, nilai perolehan minimal dan 

maksimal. Kedua hasil perolehan dan analisis data tersebut 

dapat mendukung proses intepretasi mengenai penerapan 

pembelajaran menulis teks kompleks menggunakan teks 

adaptasi. Berikut adalah alur skema proses perolehan data. 

 
Gambar 18 desain penelitian campuran eksplorasi berurutan 
 

Hasil analisis data eksplorasi menjadi dasar untuk latar 

belakang dilakukannya proses pengumpulan data kuantitatif 

atau memasuki tahap lanjut sebelum nantinya memasuki 

tahap intepretasi dari hasil analisis secara keseluruhan pada 

penelitian.  

 Jenis penelitian campuran lainnya seperti desain 

tertanam (embedded design) yang bersifat mencampurkan 

dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif sebagai proses 
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secara keseluruhan dengan tujuan hasil penelitian berupa 

pernyataan yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, hanya 

salah satu. Sifat kedua data tersebut adalah saling 

mendukung satu dengan yang lain. Sedangkan untuk jenis 

penelitian transformative (transformative design) terjadi 

proses perubahan prioritas data yang semula beranjak dari 

data kuantitatif menjadi kualitatif pada pembahasan hasil 

analisis data. Data kuantitatif yang diperoleh diawal 

merupakan bagian dari hal lain yang berkaitan dan tidak 

menjadi data analisis dalam penelitian karena adanya proses 

pengalihan analisis. Dan untuk metode penelitian campuran 

jenis multifase (multiphase design), secara keseluruhan, 

perolehan data kualitatif dan kuantitatif diperoleh 

berdasarkan proses atau siklus dalam penelitian, tidak ada 

pengutamaan jenis data, namun mencampurkan kedua jenis 

data pada proses analisis dalam penyelesaian penelitian. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN PEMBELAJARAN SASTRA 

A. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian adalah dengan 

menentukan pilihan atau fokus dan pembatasan objek 

penelitian. Permasalahan diputuskan harus disertakan 

penjelasan mengenai latar belakang segala hal yang 

mendukung tingkat pentingnya (urgency) suatu topik untuk 

dijadikan fokus permasalahan dalam proses penelitian yang 

dapat menghasilkan solusi dan penyelesaian permasalahan. 

Dengan demikian, antara latar belakang penelitian, rumusan 
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masalah, dan hasil penelitian harus bersifat satu lini, yaitu 

berada dalam pembahasan yang sejenis. Aktivitas 

memperoleh dasar membangun latar belakang penelitian 

disebut dengan bagian pra penelitian. Hal-hal yang menjadi 

cakupan dalam latar belakang bersifat empiris. 

Teknik pemerolehan data pra penelitian dapat 

dilakukan dengan beberapa macam, yaitu observasi atau 

pengamatan, ekplorasi atau penelusuran fenomena, kolektif 

dokumen, kolektif pustaka yang dapat berupa hasil kajian 

penelitian sebelumnya, ragam teori yang menjadi dasar 

acuan asumsi, dan kolektif informasi pendukung. 

Keseluruhan aktivitas tersebut termasuk dalam fase 

mengidentifikasi fokus permasalahan penelitian. Ragam 

masalah dalam penelitian pembelajaran sastra berkait erat 

dengan isu-isu pembelajaran, kondisi kontroversi, indikasi 

dari kegelisahan, serta fenomena-fenomena.  

Hal-hal tersebut dapat dikolektif melalui tahapan 

berupa 1) penentuan topik, 2) penentuan permasalahan 

dalam topik, 3) penentuan tujuan dilakukannya penelitian 

mengenai permasalahan tersebut, dan 4) mengasumsi 

jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Guna melengkapi semua tahapan tersebut maka dilakukan 

pengumpulan data pendukung yang dapat memperkuat 

kedudukan topik, permasalahan, tujuan, dan asumsi 

jawaban permasalahan. Maka alir penghadiran rumusan 

masalah dapat dibangun secara runtut seperti yang 

dipaparkan pada gambar berikut. 
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Gambar 19 Alur berpikir perumusan masalah penelitian 

 

B. Mengkaji pustaka 

Kajian pustaka berfungsi meninjau kembali ragam 

pustaka terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik dan 

permasalahan penelitian yang dibahas. Hasil kajian pustaka 

berfungsi sebagai tinjauan, pertimbangan analogi, serta 

membantu menghadirkan bentuk lain penelitian yang 

memiliki topik pembahasan serupa sebagai pembanding 

serta pembukti orisinalitas rancangan penelitian yang 

dilakukan. Ragam pustaka terdahulu dapat berupa buku 

teori, buku wacana, artikel hasil penelitian, laporan 

penelitian, dokumentasi perbincangan ilmiah, artikel yang 

telah publikasi di media masa ataupun dalam konferensi, 

serta dokumen koleksi data yang relevan. Hal-hal yang perlu 

dijadikan catatan utama melalui peninjauan pustaka 

tersebut adalah temuan konsep terdahulu, pernyataan 

penguat analogi dan argumentasi, fakta dan bukti empiris, 
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kerangka berpikir, kerangka analisis yang dapat diacu, 

sumber pustaka, dan konten pustaka yang dapat 

mendukung dan memperkuat konten dalam rancangan 

penelitian. Fungsi peninjauan pustaka dalam konteks 

penelitian diperjelas melalui gambar berikut. 

 

 
Gambar 20 alur fungsi dan kedudukan peninjauan pustaka 

dalam proses penelitian 
   

C. Spesifikasi penelitian 

Spesifikasi penelitian adalah suatu tahapan proses 

dalam penelitian yang menjelaskan perbedaan antara 

rancangan penelitian dengan penelitian sebelumnya, berkait 

dengan jenis pendekatan, metode, tujuan, bentuk 

penelitian, serta kedudukan penelitian. Tahap penentuan 

jenis pendekatan dan metode yang diterapkan dalam 

menyelesaikan penelitian berfungsi sebagai dasar petunjuk 

langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Pendekatan 

penelitian merupakan sudut pandang yang ditempuh 

peneliti dalam melakukan kajian. Sedangkan metode 
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merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan peneliti 

untuk menyelesaikan penelitian. Jenis pendekatan yang 

dapat diterapkan dalam proses penelitian pembelajaran 

sastra secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Sedangkan metode penelitian membedakan 

jenis teknik tahapan penyelesaian penelitian. Tujuan dan 

bentuk penelitian mengarahkan pada penjelasan fungsi dan 

kepentingan penelitian. Dan penempatan kedudukan 

penelitian menjelaskan bentuk penelitian yang dapat berupa 

sebuah analisis dasar, pengembangan, evaluasi, korelasi, 

atau eksperimen. 

 

D. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat berupa pengumpulan data 

kuantitatif maupun kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif 

dapat melalui tahapan berupa 1) menentukan langkah-

langkah pemerolehan data, 2) mengadakan izin 

pemerolehan data, 3) menentukan jenis informasi yang 

dibutuhkan, 4) menentukan alat pemeroleh data, dan 5) 

mengelola proses pemerolehan data. Pengumpulan data 

kualitatif dapat melalui tahapan berupa 1) mengidentifikasi 

sumber data berdasarkan tempat dan pihak yang berkait 

dengan fokus objek penelitian, 2) menemukan akses untuk 

mendukung proses partisipasi, 3) mengumpulkan data 

melalui wawancara, pengamatan dan dokumen dengan 

instrumen peneliti sendiri secara terbuka maupun tertutup, 

4) dokumentasi informasi, dan 5) intepretasi data.  
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Kedua tahap pemerolehan data tersebut diawali dengan 

menentukan dan mengidentifikasi unit yang dianalisis, 

menentukan populasi dan sampel, dan melakukan analisis 

probabilitas data. Dalam penelitian pembelajaran sastra, 

unit analisis adalah mengenai subjek-subjek penelitian yang 

diperoleh melalui sumber data. Unit analisis juga 

menjelaskan rincian pokok bahan analisis penelitian. 

Pemerolehan data dari sumber berkait dengan sumber data, 

teknik pemerolehan, teknik sampling, populasi dan sampel, 

teknik analisis data (awal) yang dibutuhkan dalam kondisi 

tertentu. Pada saat unit analisis telah ditentukan, maka 

dapat ditujukan pada populasi tertentu.  

Proses pengumpulan data melibatkan pihak-pihak 

tertentu yang berkedudukan sebagai pemberi izin. Untuk 

itulah diperlukan adanya tahapan pembuatan lembar 

perizinan yang ditujukan kepada sumber data. Dalam hal ini 

dapat berupa institusi atau organisasi, kelompok khusus, 

serta partisipan dari kelompok umum. Dalam beberapa 

kondisi, pelaksanaan penelitian pada tahap pemerolehan 

data dan berkaitan dengan pihak-pihak tertentu menuntut 

adanya kejelasan tujuan dan jenis data yang dibutuhkan. 

Untuk itulah diperlukan sebuah lembar kisi-kisi yang 

berisikan komponen pokok jenis data dan konten data yang 

ditelusuri atau diperoleh dalam mendukung proses 

penelitian.  

Beberapa komponen pokok yang menjadi konten dalam 

lembar perizinan berupa kisi-kisi pencarian data yang berisi 
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gambaran konten data yang diperlukan adalah 1) judul 

penelitian, 2) pihak partisipan, 3) pernyataan wewenang 

keberatan pihak partisipan, 4) tujuan pencarian data, 5) 

prosedur pencarian data, 6) keuntungan, 7) pengesahan. 

Berikut adalah ilustrasi lembar perizinan penelitian. Setelah 

tahap tersebut dilakukan, maka kemudian seluruh data yang 

dapat diperoleh dipaparkan dalam tabulasi sebagai 

pembatas koleksi data yang dituju. Dengan demikian jenis 

data dapat teridentifikasi. Pengelompokkan jenis data 

terbagi atas, data primer dan data sekunder. Pembeda dari 

keduanya adalah, data berkedudukan sebagai primer 

apabila bentuk data diperoleh dari sumber secara langsung 

dan melalui proses analisis oleh pemeroleh data, dan 

berkedudukan sebagai data langsung. Sedangkan, data 

berkedudukan sebagai sekunder apabila data diperoleh 

secara tidak langsung, atau diperoleh setelah melalui proses 

analisis sehingga berupa dokumen yang sudah ada. 

Pembagian jenis data lainnya adalah berdasarkan 

sumbernya, yang terbagi atas data internal dan data 

eksternal. Dikatakan internal karena data tersebut berkaitan 

langsung dengan kepentingan pokok penelitian. Sedangkan, 

data eksternal adalah sifat data berupa hal lain yang 

mendukung pokok penelitian, di luar objek utama 

penelitian. Kategori lain yang mengacu pada waktu 

pemerolehan data, terbagi atas data insidentil (cross 

section) yang dikumpulkan hanya pada konteks waktu 

tertentu. Dan data berkala (time series) yang diartikan 
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bahwa data dikumpulkan dari pada konteks waktu yang lalu 

dan saat ini. 

Penentuan jenis data berfungsi dalam mendasari 

keputusan teknik pemerolehan data atau pengumpulan 

data. Teknik pemerolehan dan pengumpulan data terdiri 

atas observasi, wawancara, studi dokumen, survey, 

penyebaran kuisioner, pengamatan, dan tes (Best & Kahn, 

2006, pp. 264-269). Masing-masing teknik memiliki tahapan 

dan ciri-ciri yang berbeda sesuai pemahaman secara 

konseptual. 

1. Observasi merupakan proses pengumpulan informasi 
secara terbuka dan langsung dengan melakukan 
pengamatan untuk pengumpulan data. Dalam proses 
mengamati, peneliti dapat terlibat langsung dengan 
objek observasi yang dikenal dengan sebutan observasi 
partisipatif, dan tidak terlibat secara langsung dengan 
objek yang dikenal dengan sebutan observasi 
nonpartisipatif (Sukmadinata, 2009, p. 220). Instrumen 
atau alat yang dipergunakan untuk memperoleh data 
dengan teknik observasi adalah lembar observasi. 
Instrumen dipergunakan sebagai perangkat dalam 
memperoleh data yang dibutuhkan penelitian (memiliki 
batasan). Dengan demikian, dibutuhkan unit-unit objek 
observasi yang tercakup dalam instrumen agar hasil 
pengamatan memiliki ketepatan dalam memenuhi 
kebutuhan data penelitian. Ragam observasi adalah 
observasi partisipatif yang melibatkan partisipan dalam 
observasi, observasi tidak berstruktur yang dilakukan 
tanpa menggunakan pedoman observasi (spontan), dan 
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observasi kelompok yang dilakukan oleh kelompok (tim 
peneliti).  

 
2. Wawancara merupakan aktivitas pengamatan dalam 

proses penelitian dengan teknik pengajuan pertanyaan 
kepada satu atau lebih partisipan. Jenis wawancara 
terdiri atas wawancara satu per satu yaitu proses 
kolektif data dari satu sumber. Wawancara tersebut 
dilakukan pada kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 
orang. Dengan demikian, satu pertanyaan diajukan 
kepada beberapa responden yang merupakan bagian 
dari sebuah kelompok. Wawancara juga dapat 
dilakukan secara tatap muka langsung maupun 
wawancara melalui telepon. Jenis wawancara 
berdasarkan teknik interaksi wawancara terdiri atas 
wawancara dengan instrumen berupa lembar 
wawancara terbuta dan tertutup. Tertutup apabila 
dalam lembar pedoman wawancara telah disediakan 
pilihan jawaban pasti dan tidak terdapat jawaban 
terbuka, bebas, atau responden memberikan catatan 
tambahan. Demikian pula sebaliknya, wawancara 
bersifat tertutup berarti responden yanga dibatasi pada 
pilihan yang telah disediakan dalam lembar pedoman 
wawancara.  Ragam teknik wawancara terdiri dari 
wawancara terpimpin atau terstruktur dengan proses 
pengajuan pertanyaan berdasarkan batasan hal yang 
telah ditentukan, wawancara bebas atau tidak 
terstruktur yang dilakukan tanpa penyepakatan, bahkan 
responden memungkin tidak menyadari saat sedang 
dilakukan proses wawancara 
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3. Studi dokumen mememiliki kesamaan hal dengan 

kegiatan mengkoleksi dokumen yang dapat mendukung 
proses penyelesaian penelitian. Kategori dokumen yang 
dapat dikolektif dan mendukung penelitian berupa teks, 
audiovisual, video. Langkah yang dapat ditempuh 
adalah menentukan material yang diduga dapat 
memberikan informasi dan data, dilakukan dengan 
disertai izin pengambilan dan penggunaan data, 
menguji keakuratan dan keaslian data, serta mengelola 
dan memanajemen perolehan data secara selektif dan 
menyimpannya dalam bentuk dokumen. Jenis dokumen 
yang menjadi objek pengumpulan data dapat berupa 
data pribadi ataupun data instansi dan resmi.  

 
4. Survey merupakan sebuah proses dan prosedur yang 

dilakukan untuk tujuan memperoleh ragam informasi. 
Dikolektif untuk dijadikan pertimbangan dalam 
menentukan keadaan situasi atau kondisi tertentu. 
Tindakan tersebut merupakan salah satu teknik 
pengumpulan data penelitian yang biasanya dilakukan 
pada pra penelitian. Hal-hal yang perlu untuk dipenuhi 
dalam melakukan survey terkait dengan pihak yang 
terlibat, perizinan, prosedur survey yang tertulis dalam 
lembar survey, serta kejelasan objek survey. Data yang 
diperoleh melalui aktivitas survey bersifat durative dan 
periodik. Mewakili kondisi dalam rentang waktu yang 
ditentukan dan tidak berlaku secara universal. Sebagai 
contoh adalah data hasil survey pada proses 
pembelajaran sastra di SMP Kota Semarang yang 
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dilakukan pada tahun ajaran 2017/2018 tidak dapat 
dipergunakan sebagai data situasi dan kondisi 
pembelajaran sastra di SMP Kota Semarang secara 
universal dan tak terbatas. Periodesasi dalam 
pelaksanaan survey hanya menandakan kondisi pada 
saat rentang survey dilakukan. Instrumen yang 
dipergunakan dalam survey mencakup kisi-kisi 
pedoman survey dan lembar survey  

 
5. Kuisioner merupakan perangkat yang dipergunakan 

dalam aktivitas survey dengan teknik penggunaan 
berupa pemberian jawaban yang dipilih oleh responden 
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada 
lembar kuisioner. Dalam proses pengumpulan data 
dengan teknik wawancara, lembar kuisioner juga dapat 
dipergunakan untuk menggali informasi tambahan dari 
responden yang diwawancara. Perbedaannya adalah, 
pada teknik kuisioner pihak yang terlibat dalam aktivitas 
hanya responden. Sedangkan untuk interview dan 
wawancara dalam aktivitas bertanya jawab melibatkan 
responden dan peneliti (pewawancara). Kuisioner 
memiliki beberapa jenis tipe, terkait dengan 
penggunaannya dalam penelitian yang bersifat 
kuantitatif. Tipe tersebut adalah kuisioner melalui 
pengiriman (mailed questionnaires) dan kuisioner 
berbasis web (web base questionnaires) yang dilakukan 
dengan menggunakan perangkat computer (Creswell, 
2012, p. 383). Dengan demikian kuisioner biasa 
dipergunakan untuk pengumpulan data pada sumber 
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data yang lebih banyak/ besar dibandingkan melalui 
teknik wawancara.    

 
6. Pengamatan merupakan teknik lainnya yang dapat 

dilakukan untuk pengumpulan data penelitian. 
Perbedaan pengamatan dengan observasi secara 
konseptual terletak pada periode pelaksanaan. 
Pengumpulan data dengan teknik pengamatan lebih 
kerap dilakukan pada periode atau tahap penelitian 
tengah berlangsung. Objek sasaran pengamatan adalah 
proses pengambilan data pada saat penelitian 
dilaksanakan, sedangkan observasi dilakukan pada pra 
penelitian. Secara tekstual, instrumen yang 
dipergunakan dalam proses pengamatan dengan proses 
observasi cenderung serupa, yaitu berupa lembar 
pengamatan. 

 
7. Tes merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menguji variabel atau objek tertentu terhadap hipotesis 
penelitian. Teknik pengumpulan data dengan tes dapat 
dilakukan pada pra penelitian, maupun ketika proses 
penelitian tengah berlangsung. Sifat data yang 
dihasilkan dengan teknik tes bersifat kuantitatif 
dikarenakan melibatkan aktivitas akumulasi atau pun 
pengukuran melalui sebuah penghitungan dan 
pengolahan data secara statistic.  
 

8. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai data dan sumber 
data yang telah ada, dengan menggunakan teknik lebih 
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dari satu. Sebagai contoh, seorang penelitian 
menerapkan teknik triangulasi dalam pengumpulan 
data adalah peneliti menggunakan observasi 
partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 
untuk satu sumber data secara serempak. Sebagai 
contoh adalah melakukan pengumpulan data mengenai 
penggunaan media belajar dalam proses pembelajaran 
sastra di salah satu SMP di Kota Semarang dengan 
teknik observasi dengan sekaligus melakukan 
wawancara pada beberapa siswa yang terlibat dalam 
proses pembelajaran tersebut. Dengan demikian, pada 
saat observasi, peneliti sekaligus bertanya jawab 
dengan siswa terkait satu objek atau variabel, yaitu 
penggunaan media belajar dalam proses pembelajaran 
serta respon siswa terhadap penggunaan media belajar 
dalam proses pembelajaran tersebut.  

 

Pengumpulan data dalam proses penelitian 

pembelajaran sastra memiliki beragam pilihan teknik yang 

dapat disesuaikan dengan jenis data, jenis sumber data, 

waktu pengambilan data, kemungkinan dan keterbatasan 

proses pengumpulan data, dan proses pemerolehannya. 

Keseluruhan hal tersebut berkait dengan jenis penelitian 

berupa kualitatif ataupun kuantitatif.  

 

E. Penyusunan Instrumen  

Instrumen dalam penelitian merupakan seluruh alat 

yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam proses 

penelitian secara ilmiah dan sistematis. Penentuan pilihan 
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jenis instrumen merujuk pada jenis data yang dibutuhkan. 

Ragam bentuk instrumen dalam kategori bentuk dapat 

berupa pelaporan dan pengukuran. Keduanya dapat 

dilakukan pada teknik tes, pengukuran perilaku, cek lis dan 

ketersediaan, instrument pengukuran psikologi 

(psikometrik), skala ukuran, dan kuisioner survey. 

Ragam instrumen dalam penelitian memiliki komponen 

pokok yang harus tercakup di dalamnya. Komponen-

komponen yang tercakup dapat disertakan sesuai dengan 

tujuan penggunaan instrumen dalam proses pengumpilan 

data (Colton & Covert, 2007, p. 14), yaitu judul atau 

identitas, pengantar, petunjuk dan instruksi, unit instrumen, 

unit pendukung, demografi, penutup. Judul atau identitas 

membantu peneliti menyampaikan tujuan dari kehadiran 

instrumen. Untuk pengantar dan pendahuluan bertujuan 

menjelaskan alasan diciptakannya sebuah instrumen. Dan 

apabila dalam satu instrumen terdapat lebih dari satu bagian 

topik atau aspek yang dituju, maka pengantar dapat 

diletakkan pada setiap awal per bagian dalam satu 

instrumen. 

Petunjuk dan instruksi dibutuhkan dalam instrumen 

sebagai media komunikasi antara peneliti dengan 

responden. Melalui petunjuk dan instruksi, responden 

dipandu untuk menyelesaikan proses pemenuhan 

kebutuhan informasi dengan tepat. Dengan demikian, 

petunjuk dan instruksi dalam instrumen harus bersifat lugas, 

jelas, dan efektif. Unit dalam instrumen merupakan bagian 
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inti dari tujuan pemberian instrumen kepada responden. 

Hingga sampai pada bagian penutup instrumen. 

Proses konstruksi atau pembuatan instrumen dilakukan 

melalui beberapa tahapan dan dapat berulang membentuk 

sebuah siklus dalam masa proses penyelesaian penelitian. 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan fokus 

dari penelitian untuk mengarahkan instrumen menjadi 

sebuah pertanyaan yang dapat memberikan jawaban bagi 

peneliti terhadap hal-hal yang hendak diketahuinya. 

Langkah kedua adalah mencari dan memperoleh masukan 

dari stakeholder’s yang dilibatkan dalam proses penggalian 

informasi menggunakan instrumen. Langkah ketiga adalah 

mengidentifikasi metode penelitian dan jenis instrumen 

yang dapat membantu memperoleh data. Langkah keempat 

memformulasikan butir-butir pertanyaan dengan menyusun 

kisi-kisi instrumen. Langkah kelima adalah mengujicoba 

instrumen kepada ahli sebelum digunakan pada responden. 

Langkah keenam adalah menyempurnakan instrumen dan 

merancang teknik penggunaan instrumen. Langkah ketujuh 

adalah menggunakan instrumen sesuai dengan rancangan. 

Langkah kedelapan adalah mengelola penggunaan 

instrumen dengan melakukan pelaporan hasil pemerolehan 

data. Dan itu merupakan langkah terakhir dalam proses 

penyusunan instrumen secara umum. 

Masing-masing jenis instrumen memiliki tata tampilan 

yang berbeda dan beragam. Seperti halnya instrumen yang 

dipergunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan 
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sebuah program dan ditujukan kepada peserta program 

berupa kuisioner atau angket. Berikut contoh gambar 

ilustrasi instrumen tersebut. 

 

 
Gambar 21 Ilustrasi instrumen kuisioner evaluatif 

 

Penyusunan instrumen dengan tepat mengarah pada 

tujuan proses pengukuran dan ketepatan dalam 

memperoleh data penunjang penyelesaian penelitian. 

Teknik pengukuran menyesuaikan jenis data yang diperoleh 

dari hasil penggunaan instrumen. Ragam data pengukuran 

tersebut terdiri dari data nominal, ordinal, interval, dan ratio 

(Colton & Covert, 2007, p. 54).  

 

F. Validitas dan Reliabilitas 
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Validitas dan reliabilitas merupakan sebuah proses yang 

berkaitan dengan kegiatan pengukuran dan pembuktian 

sebagai upaya penguatan argument atau hipotesis dalam 

penelitian. Pemaknaan validitas memiliki tiga tahap 

pemaknaan (Brinberg & McGrath, 1985, pp. 19-21). Makna 

pertama, validitas dapat diartikan sebagai bentuk nilai yang 

berkaitan dengan kelayakan. Hal tersebut berarti terdapat 

proses identifikasi, pengembangan, serta penjelasan 

mengenai elemen-elemen yang menjadi takaran nilai 

tersebut dan pencapaiannya menjadi ukuran kelayakan. 

Makna kedua, validitas dimaknai sebagai bentuk 

korenpondensi atau pencocokkan terhadap kriteria dasar. 

Dalam hal ini pengukuran objek yang divalidasi untuk 

memutuskan kesesuaian antara dasar-dasar yang diacunya. 

Dan makna ketiga, validitas berkaitan dengan generalisasi 

atau berkait dengan hal-hal eksternal yang menguatkan 

penafsiran terhadap objek yang divalidasi. Tujuan validasi 

tersebut berkaitan dengan persepsi dan penafsiran pada 

hasil temuan. 

Ketiga pemaknaan tersebut dapat diterapkan dalam 

satu rangkaian penelitian secara bertahap maupun pada tiga 

penelitian berbeda. Sehingga dalam satu proses 

penyelesaian penelitian hanya menerapkan salah satu jenis 

validitas dengan pemaknaan yang sesuai kebutuhan 

penelitian. Bentuk praktik aktivitas validitas dalam 

penelitian pembelajaran sastra pun demikian. Dapat 
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dilakukan ketiganya dalam satu penelitian, atau salah satu 

pada tiap penelitian pembelajaran sastra. 

Penerapan pemaknaan validitas pada pemaknaan 

pertama, yaitu validitas diartikan sebagai bentuk nilai yang 

berkaitan dengan kelayakan mengarah pada dasar acuan 

yang mencakup segi konseptual, metodologi, dan substansi. 

Sebagai contoh adalah pengukuran validitas terhadap 

instrumen yang dipergunakan dalam mengukur kegiatan 

pembelajaran sastra pada materi menulis dongeng 

menggunakan media video untuk mendeskripsikan apakah 

instrumen tersebut telah memenuhi syarat dalam hal nilai 

dan pemaknaan mengenai aktivitas yang disebut sebagai 

sebuah proses pembelajaran. Maka dalam instrumen proses 

pembelajaran yang digunakan terdapat hal-hal yang menjadi 

indicator pembelajaran pada tiap aspeknya. Validitas 

dilakukan pada konten instrumen yang diilustrasikan pada 

gambar berikut. 

 
Gambar 22 Contoh kisi kisi instrumen penelitian 
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Sebelum menyusun instrumen, terlebih dahulu 

dilakukan perancangan kisi-kisi instrumen guna pemetaan 

objek yang menjadi sasaran dalam penggunaan instrumen. 

Pemenuhan kebutuhan data yang tepat merupakan satu 

satunya alasan mengapa dibutuhkan kisi-kisi dalam 

menyusun instrumen penelitian. Pada tahap ini dilakukan 

pemetaan validitas instrumen berupa lembar pengamatan 

dengan pemetaan konsep penerapan validitas adalah guna 

mengukur nilai dan kelayakan instrumen yang disusun dan 

dipergunakan dalam memperoleh data pada proses 

penelitian. Alur pemikiran validitas dan proses validasi 

adalah berikut. 

 
Gambar 23 Konten dan konsep komponen/ elemen validasi, 

diadaptasi dari sumber (Brinberg & McGrath, 
1985) 

 

Hal-hal tersebut menjadi dasar dalam menyusun lembar 

validasi instrumen penelitian yang dipergunakan setelah 

tahap pembuatan kisi-kisi instrumen telah diselesaikan, dan 

diaplikasikan menjadi sebuah instrumen. Maka konten dan 

konsep komponen elemen validasi tersebut diterapkan pada 
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lembar validasi instrumen penelitian seperti ilustrasi pada 

gambar berikut. 

 
Gambar 24 Contoh lembar validasi instrumen penelitian 

berupa lembar pengamatan proses 
pembelajaran sastra 

  

Teknik validasi untuk jenis penelitian kualitatif dan 

kuantitatif memiliki beragam jenis. Validasi instrumen 

berkedudukan sebagai proses pengujian secara 

administratif terhadap instrumen, sebelum instrumen 

tersebut dipergunakan. Secara mudah dipahami bahwa 

pengujian atau penggunaan instrumen terkategori ke dalam 

dua jenis pengumpulan data, yaitu tes dan pelaporan (non 

tes). Validasi berperan dalam menguatkan bukti kualitas 

pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Kriteria 

memutuskan kualitas instrumen tes (Gall, Gall, & Borg, 2003, 
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p. 190) terdiri dari validitas atau pembuktian pada konten 

atau isi tes, respon penggunaan instrumen tes, struktur 

internal instrumen tes, relasi antara isi tes dengan variabel 

lainnya yang berhubungan, serta konsekuensi dari tes. 

Semua hal tersebut mengarah pada pembuktian 

objektivitas, standar ketentuan dan penilaian, standar 

interpretasi, keterbukaan, validitas dan reliabilitas.  

Kriteria memutuskan kualitas instrumen non tes seperti 

halnya kuisioner atau wawancara, maupun pengamatan 

dengan valid (Meredith 7 edition, 223). Hasil keputusan 

kualitas tersebut menjadi bukti mendukung intepretasi 

terhadap perolehan data melalui penggunaan instrumen 

tertentu, baik secara deskripsi maupun secara skoring. Dasar 

menetapkan validasi intepretasi berdasarkan skor dapat 

dilakukan berdasarkan hasil penetapan terhadap konten, 

hubungan isi dengan kriteria, serta ukuran keterkaitan 

dengan variabel lainnya atau konstruk (Ary, Jacobs, 

Sorensen, & Razavieh, 2010, pp. 227-229).   

Reliabilitas terhadap hasil objek validasi terkait dengan 

tingkat konsistensi yang diukur. Keduanya (validitas dan 

reliabilitas) berkaitan dengan kriteria untuk mengukur 

perangkat penelitian. Dan dalam hal ini reliabilitas 

digunakan sebagai tahap pengukuran keandalan hasil uji 

validitas. Dengan demikian pada tahap reliabilitas yang 

dijangkau adalah pembuktian dan penjelasan mengenai 

hasil validasi. Jika sebuah instrumen setelah diuji validitas 

dan dinyatakan valid, maka reliabilitasnya adalah menguji 



105 
 

pemerolehan data menggunakan perangkat yang telah 

divalidasi. Apabila hasil perolehan sesuai dengan rancangan 

perangkat dengan kriteria valid maka perangkat dikatakan 

telah reliabel.  

 

G. Populasi dan Sampel 

Pengertian populasi dan sampel (Creswell, 2012, p. 142) 

dapat dipergunakan dalam menyebut sumber data dan data 

sebagai Populasi apabila berupa kelompok atau kumpulan 

satuan yang memiliki karakter serupa, dan sampel apabila 

berupa bagian dari kelompok atau kumpulan satuan 

tersebut yang dijadikan target objek percontohan sekaligus 

objek analisis yang dipilih.  

Pengumpulan data berdasarkan jenis data juga terbagi 

berdasarkan kategori data kuantitatif atau data kualitatif. 

Pengumpulan data kuantitatif dalam proses menentukan 

sampel dari populasi terbagi berdasarkan kategori secara 

sistematis (probability sampling) dan tidak sistematis 

(nonprobability sampling), serta ukuran sampel (sample 

size). Pengumpulan data kualitatif dalam proses penentuan 

sampel dari populasi terbagi berdasarkan tujuan (purposeful 

sampling), dan ukuran sampel atau sampel size, sama halnya 

pada jenis kuantitatif, namun dengan acuan yang berbeda  

(Creswell, 2012). 

Teknik sampling data kuantitatif yang sistematis terdiri 

atas simple random sampling, stratified sampling, 
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multistage cluster sampling, dan yang tidak sistematis terdiri 

atas convenience sampling dan snowball sampling. Teknik 

sampling data kualitatif yang berdasarkan tujuan terbagi lagi 

berdasarkan waktu pemerolehan yang terdiri dari pra 

koleksi dan pada saat proses koleksi data telah dilakukan. 

Teknik sampling pada saat sebelum proses koleksi dilakukan 

terdiri atas maximal variation sampling (MVs), extreme case 

(ECs) sampling, typical sampling (Ts), theory or concept 

sampling (TCs), dan homogeneous sampling (Hs). Teknik 

sampling pada saat proses koleksi data telah dan tengah 

berlangsung terdiri atas Opportunities sampling (Os), 

snowball sampling (Ss), dan comfirming and discomfirming 

sampling (CDs). Masing-masing teknik sampling memiliki 

dasar tujuan penerapannya. Berikut paparan tujuan masing-

masing teknik dalam bentuk gambar skema. 
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Gambar 25 Skema ragam tujuan dalam teknik sampling 

 

Teknik sampling pada data kuantitatif dengan system 

acak sederhana (simple random sampling) memiliki ciri 

khusus pada pandangan terhadap bagian populasi. Setiap 

unit dalam populasi memiliki kesempatan dan kemungkinan 

yang untuk ditentukan secara acak, dan unit bersifat individu 

atau satuan. Meskipun populasi terdiri lebih dari satu 

kelompok, maka satuan unit sampel yang dipergunakan 

tetap individu. Dengan demikian, setiap individu (dari kedua 

kelompok atau lebih tersebut) berkedudukan sebagai 

sampel bernomor urut.  Seperti gambar contoh teknik 

sampling tersebut. 
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Gambar 26 Teknik simple random sampling 
 

Untuk memudahkan penerapan sampling acak, 

biasanya tiap unit bagian populasi diposisikan sebagai unit 

bernomor. Dan apabila populasi lebih dari satu kelompok, 

maka penomoran tidak dilakukan dengan nomor baru, 

tetapi melanjutkan dari penomoran sebelumnya dari 

kelompok yang lain. Maka populasi menjadi satu kesatuan 

untuk kemudian ditentukan secara acak tanpa 



109 
 

mempertimbangkan asal usul kelompok dari tiap unit 

tersebut.  

Sebanyak apapun kelompok yang menjadi populasi 

maka sampling berasal dari tiap unit yang telah digabungkan 

sebagai satu kelompok unit dengan peluang dan kedudukan 

kesempatan terpilih sejajar. Sistem acak tersebutlah yang 

diperjelas sebagai system yang simple atau sederhana 

karena tidak harus mempertimbangkan kriteria, spesifikasi, 

kategori ataupun karakter dari setiap unit pada bagian 

populasi tersebut.  

Teknik sampling lainnya yang juga menerapkan 

tindakan penentuan secara acak (random) adalah teknik 

stratified sampling. Ada sedikit persamaan antara teknik 

simple random sampling dengan teknik stratified sampling 

yaitu pada tahap akhir penentuan sampel dengan 

menggunakan system acak sederhana atau menentukan 

dalam bentuk unit dan satuan perbedaannya adalah pada 

teknik stratified sampling populasi terlebih dahulu dibagi 

dalam ketegori spesifik dengan dasar ciri dan karakter yang 

sama. Sebagai contoh apabila dalam populasi terdiri dari 

jenis kelamin perempuan dan laki-laki, maka sebelum 

memasuki tahap penentuan sampel secara acak, terlebih 

dahulu dikelompokkan unit jenis kelamin perempuan 

dengan laki-laki. Kemudia dari masing-masing tersebut 

ditentukan sampel secara acak dengan perbandingan 

komposisi sesuai komposisi antara kedua kategori unit 
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tersebut. Berikut ilustrasi stratified sampling pada gambar 

berikut. 

 
Gambar 27 Teknik stratified sampling 

 

Pengelompokkan unit sampel dalam populasi 

berdasarkan ketegori tertentu, seperti halnya jenis kelamin 

adalah untuk melengkapi kebutuhan penelitian yang lebih 

spesifik terkait pengambilan sampel (sesuai kebutuhan). 

Dalam hal ini proses analisis penelitian menjadi lebih spesifik 

dengan dukungan data yang seimbang apabila populasi 

terdiri dari beragam kategori karena masing-masing kategori 

terwakili melalui sampel yang ditentukan, atau sebaliknya 

karena didukung oleh sampel yang memang harus 

memenuhi perwakilan sampel pada kategori tertentu. Maka 



111 
 

dalam contoh gambar…, apabila dalam proses penyelesaian 

penelitian membutuhkan sampel yang dominan berasal dari 

data dengan kategori sumber data salah satu jenis kelamin, 

maka komposisi dapat diperbesar. Dari populasi (10 orang 

laki-laki dan perempuan) apabila mengarah pada spesifikasi 

sumber data dengan sampel laki-laki, maka jumlah unit 

sampel kategori laki-laki dapat diperbesar.  

Teknik penentuan sampel kuantitatif lainnya adalah 

dengan teknik multistage cluster sampling. Teknik tersebut 

menerapkan dua atau lebih tahapan dalam penentuan unit 

sampel yang disebabkan beberapa factor seperti salah 

satunya adalah kuantitas populasi memiliki jumlah besar 

yang ekstrim. Kendala dalam menentukan sampel dari 

jumlah yang sangat besar diperlukan beberapa tahapan yang 

pada akhirnya dapat dihadirkan sampel setelah difokuskan 

lebih spesifik.  

Sebagai contoh teknik penentuan sampel tersebut 

dalam penelitian pembelajaran sastra yang berkait dengan 

populasi siswa SMA di Kota Semarang. Dalam populasi 

terdapat banyak sekolah dengan lokasi yang berbeda. 

Penentuan sampel adalah kelompok siswa sekolah yang 

mencakup sekolah swasta dan negeri, sekolah di masing-

masing wilayah. Di tiap sekolah memiliki lebih dari satu 

kelompok siswa SMA yang berada dalam satu tingkat. 

Dengan demikian populasi dari seluruh siswa SMA di Kota 

Semarang yang menjalani satu jenis pembelajaran sastra 

dikelompokkan menjadi 178 sekolah. Sejumlah sekolah 
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tersebut berada dalam wilayah yang beragam, yang terdiri 

atas 16 pembagian wilayah, dan masing-masing wilayah 

memiliki satu sekolah yang dapat dijadikan sampel. kondisi 

tiap sekolah dengan tingkat yang sama sangat beragam 

jumlah kelompok siswa pada tiap sekolahnya, maka dari 16 

sekolah tersebut yang terdiri dari 35 kelompok siswa di pilih 

secara acak 16 kelompok siswa. Sesuai dengan kebutuhan 

yang hanya membutuhkan kelompok siswa sebagai objek 

eksperimen dan kelompok siswa sebagai pembanding, maka 

ditentukan pasangan-pasangan, terdiri dari 2 kelompok 

siswa. Proses penentuan sampel tersebut dipaparkan pada 

gambar skema berikut. 

 
Gambar 28 Teknik multistage cluster sampling 

 

Pada gambar alur penentuan sampel secara bertahap 

tersebut melalui proses pengelompokan (cluster) sebanyak 

tiga tahapan. Dari 178 ke yang sulit menjadi partisipasi 

dalam penelitian sebanyak dua kelompok siswa, yaitu 

kelompok berpasangan. Hasil penentuan sampel menjadi 
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populasi pada tahap selanjutnya untuk ditentukan kembali 

bagian dari populasi sebagai sampel, dan apabila hal 

tersebut masih bersifat terlalu luas, maka dilanjutkan 

seterusnya sampai pada hasil akhir penentuan sampel yang 

dibutuhkan. 

Teknik sampling berikutnya adalah convenience 

sampling. Teknik sampling ini dilakukan untuk menentukan 

sampel partisipan yang bersifat memungkinkan, 

kebersediaan, dan ketersediaan. Jenis teknik sampling 

tersebut juga dilakukan apabila berkait dengan proses 

penelitian yang membutuhkan sampel data dan sumber 

data aktif, sehingga tiga hal tersebut (memungkinkan, 

kebersediaan, dan ketersediaan), mendukung proses 

pemerolehan informasi dari data sampel tersebut.  

Sebagai contoh adalah kebutuhan data yang bersumber 

dari kelompok pembelajar aktif di sebuah sekolah. Dalam 

rangka kebutuhan penelitian, dibutuhkan data yang 

bersumber dari kepribadian individu siswa dari sekolah-

sekolah tersebut secara aktif, maka penentuan sampel 

ditentukan hanya pada siswa yang bersedia dan 

berkompeten. Hal tersebut memiliki tujuan pada 

keterbukaan iforman untuk memberikan data pribadi dan 

kaitannya dengan kelembagaan, profesionalisme kerja, 

maka proses pengambilan data pada sampel informan 

terpilih memerlukan izin keterlibatan dalam penelitian. 

Maka setelah siswa bersedia, ditentukan sampel lagi 

berdasarkan legalitas, yaitu pada siswa yang bersedia 
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dengan seizing pihak sekolah yang bersifat sebagian (tidak 

menyeluruh). Berikut paparan teknik tersebut dalam 

gambar skema. 

  

 
Gambar 29 Teknik convinence sampling 

 

Teknik sampling tersebut dilakukan untuk tujuan 

kenyamanan prose penyelesaian pemerolehan dan 

pengumpulan data serta penelitian. Jenis penelitian dengan 

objek-objek tertentu yang memerlukan adanya 

kebersediaan serta ketersediaan situasi yang sesuai menjadi 

dasar dilakukannya pilihan pada teknik tersebut.  

Teknik sampling lainnya yang memiliki sifat hampir 

serupa yang teknik snowball sampling. Dikatakan serupa, 

karena dalam proses penerapan teknik tersebut melibatkan 

peran partisipan dalam proses penentuan sampel. Hanya 

saja sedikit perbedaan yang dimiliki antara kedua teknik 

tersebut adalah peran partisipan dalam menentukan sampel 

lebih aktif pada teknik snowball sampling. Jika pada teknik 
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sampling convenience bersifat konfirmatif, pada teknik 

snowball bersifat keputusan dan campur tangan berupa 

pengajuan diri. Jika pada teknik convinence kompetensi 

ditemukan pada sasaran sampel melalui proses analisis, 

pada snowball ditemukan pada sasaran sampel melalui 

penunjukkan.  

Salah satu contoh penerapan teknik ini adalah jika pada 

suatu penelitian pembelajaran, di bagian awal pemerolehan 

data melalui sampel, terlebih dahulu disebarkan angket 

identifikasi kompetensi pada populasi sasaran dan 

mencakup kesanggupan mengembalikan angket sebagai 

tanda kebersediaan dan kepemilikan kompetensi. Atau 

angket diserahkan kepada leader kelompok dan kemudian 

mendata anggotanya yang dapat dijadikan sampel. Maka 

proses tersebut adalah proses penentuan sampel dari 

populasi yang ada melalui satu titik distributor untuk 

memperoleh sejumlah sampel. Berikut adalah ilustrasi 

proses teknik tersebut dalam bentuk gambar skema. 
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Gambar 30 Teknik snowball sampling 
 

 Peneliti mengarah pada pemimpin kelompok (dengan 

populasinya) atau anggota dari kelompok tertentu (bersama 

populasinya). Dari aktivitas tersebut maka ada proses 

penunjukkan pihak lain untuk ditentukan sebagai sampel. 

Dasar penentuan adalah pada aspek yang telah disampaikan 

peneliti untuk digunakan dalam menunjuk sampel.  

 

 

H. Teknik Analisis Data dan Penyajian 

Teknik analisis data berkait dengan jenis data yang 

dipergunakan dalam menyelesaikan proses penelitian. Pada 
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penelitian pembelajaran sastra memiliki dua jenis 

kemungkinan dalam melakukan analisis data, yaitu secara 

deskriptif dan statistis. Secara deskriptif berkaitan dengan 

intepretasi dan pemaknaan deskripsi pada data yang 

diperoleh serta hasil analisis dan intepretasi terhadap 

perolehan data-data tersebut. Sedangkan teknik analisis 

data lainnya yang dapat dipergunakan adalah secara 

statistic. 

Konteks analisis data pada penelitian pembelajaran 

sastra dengan teknik statistic ini adalah analisis statistic 

deskriptif, dan inferensial. Kategori skala yang dapat 

dipergunakan dalam mengambil keputusan hasil analisis 

data penelitian secara statistic terdiri dari skala ordinal 

apabila menjelaskan deskripsi antara nilai tertinggi dengan 

nilai terendah, skala interval apabila menjelaskan deskripsi 

kuantitas hasil analisis pada kriteria interval tertentu yang 

telah ditentukan, dan skala rasio apabila menjelaskan 

deskripsi data yang telah diperbandingkan hingga 

memunculkan tingkat perbandingan. Maka dalam penelitian 

pembelajaran sastra penggunaan deskripsi hasil analisis 

menggunakan skala nominal pada jenis data nominal, skala 

ordinal pada jenis data ordinal, skala interval pada jenis data 

interval, dan skala rasio pada jenis data berupa rasio. 

Teknik dalam penyajian hasil intepretasi data pada 

penelitian pembelajaran sastra dapat menerapkan dua jenis 

teknik penyajian, yaitu naratif deskriptif dan statistic 

deskriptif. Naratif deskriptif merupakan teknik penyajian 
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hasil penelitian berupa rangkaian narasi mengenai 

perolehan data yang telah melalui proses analisis. 

Sedangkan untuk teknik penyajian data secara statistic 

deskripsi dapat melalui dua tahapan, 1) adalah penyajian 

data statistic yang berkait dengan distribusi frekuensi dan 2) 

penyajian dalam bentuk grafik. Semua dapat dipandu secara 

sistematis melalui penggunaan program bantuan yang 

khusus diadakan untuk kebutuhan pengolahan dan 

penyajian data secara statistik. Ragam teknik analisis dan 

penyajian data statistic dapat dipelajari pada fokus 

pembahasan mengenai pengolahan data statistic.    
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