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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilakan penelitian data dan 

deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan tentang orang-orang. Perilaku yang 

dapat diamati sehingga menemukan kebenaran dapat diterima oleh akal sehat 

manusia (Mulyajho: 2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Metode tersebut merupakan suatu metode yang tersifat 

menggambarkan, dalam arti yang yang dianalisis beserta hasilnya berbentuk  

deskriptif, dan bukan berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antara 

variabel, sehingga data yang terkumpul berupa kata-kata. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 

antara femomania yang dialami.  

3.2 Data dan Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun angka 

(Arikunto, 1992:91). Data utama dalam penelitian ini berupa kalimat yang 

mempresentasikan gaya bahasa.Sumber data merupakan subjek penelitian yang 

tercakup dalam satuan cerita pada cerita pendek (cerpen). Adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah cerpen yang berjudul Filosofi Kopi Kumpulan cerita 

dan Prosa Satu Dekade Karya Dewi Lestari” yang diterbitkan oleh PT Bentang 

Pustaka yang menyatakan adanya pemakaian gaya bahasa retoris. 
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Tabel 3.1 Sumber Data 

No JudulCerpen Kode 

1 Filosofi Kopi SJ1 

2 Mencari Herman SJ2 

3 Surat yang TakPernahSampai SJ3 

4 Salju Gurun SJ4 

5 Kunci Hati SJ5 

6 Selagi Kau Lelap SJ6 

7 Sikat Gigi SJ7 

8 Jembatan Zaman SJ8 

9 Kuda Liar SJ9 

10 Sepotong Kue Kuning SJ10 

11 Diam SJ11 

12 Cuaca SJ12 

13 Lara Lana SJ13 

14 Lilin Merah SJ14 

15 Spasi SJ15 

16 Cetak Biru SJ16 

17 Buddha Bar SJ17 

18 Rico de Coro SJ18 

 

Keterangan: 

SJ : Satuan Judul 

Dari delapan belas cerita ini ditentukan sebagai sumber data yang akan 

diteliti. Menarik karena tema ceritanya berbeda-beda. 

3.3 Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian dan merupakan 

unsur yang sangat penting. Teknik penelitian adalah cara atau strategi yang 
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digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini 

meliputi: 1) teknik pengumpulan data, 2) teknik pengolahan data. 

3.3.1 TeknikPengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitianini, dilakukan dengan cara 

peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Pengamatan tersebut 

dilakukan dengan cara membaca objek penelitian (kumpulan cerpen) secara 

menyeluruh dan berulang-ulang, mengidentifikasi kalimat terkait dengan bentuk-

bentuk gaya bahasa, dan fungsi gaya bahasa yang terdapat pada kumpulan cerpen 

Filosofi Kopi. 

 Selain mencatat data, penulis juga mencatat konteks yang meliputi data 

tersebut. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diberi kode sesuai dengan 

nomor urut data. 

3.3.2 Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data atau analisis data adalah suatucara yang dilakukan oleh 

peneliti dalam pengorganisasian data, sehingga data dapat dibaca (readable) dan 

dapat ditafsirkan (interpretable) (Azwar 2001: 123). Data yang terkumpul 

selanjutnya diolah dengan teknik analisis. 

1) Identifikasi Data 

Data yang sudah terkumpul dicek kembali dengan cara membaca transkip 

data yang ada dalam bentuk tulisan, untuk mencocokkan apakah data yang 

ditulis sesuai dengan aspek yang diteliti. 
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2) Kode Data 

Pengkodean data dilakukan pengklarifikasian data. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis sesuai dengan aspek penelitian yang meliputi bentuk 

gaya bahasa retoris dan fungsi gaya bahasa dikumpulan cerpen Filosofi 

Kopi.  

3) Mendeskripsikan Data 

Pada tahap ini peneliti memaparkan secara jelas dan rinci mengenai data 

berdasarkan focus penelitian. Setelah itu peneliti menggolongkan data. 

4) Interpretasi 

Pada tahap ini yang harus dilakukan yaitu peneliti menafsirkan data 

menyimpulkan hasil penelitian sesuai aspek yang dikaji. 

Tabel:3.2 Analisis Data 

No Data Kode Data Aspek Gaya Bahasa Deskripsi Interpretasi 

1  SJ1 SC1 D1 H1    

2  SJnSCnDn    

Keterangan: 

SJ : SatuanJudul 

SC : SatuanCerita 

D : Data 

H : Halaman 

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Temuan 

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang absah dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Adapun 
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dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data 

adalah ketekunan pengamat, yaitu: 

1) Mengelompokkan data gaya bahasa retoris dalam kumpilan cerpen 

Filosofi Kopi. 

2) Menyeleksi data yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

3) Pemeriksaan data. 

3.5 TahapPenelitian 

 Prosedur penelitian ini meliputi tiga tahap: (1) tahap persiapan, (2) tahap 

pelaksanaan, (3) tahap penyelesaian. Tahap-tahap tersebut dapat diuraikan, 

sebagai berikut: 

3.5.1 Tahap persiapan 

1) Pemilihan judul dan masalah penelitian 

2) Konsultasi judul penelitian 

3) Persiapan studi pustaka 

4) Menyusun rancangan penelitian 

5) Menentukan instrument penelitian sebagai alat untuk 

mempermudah penelitian 

3.5.2 Tahap pelaksanaan 

1) Pengumpulan data 

2) Pengklarifikasian data 

3) Analisis data 

4) Penyimpulan data 

3.5.3 Tahap penyelesaian 



30 
 

 

 

1) Menyusun laporan penelitian 

2) Konsultasi dengan dosen pembimbing 

3) Merevisi laporan penelitian dan menggandakan hasil 

penelitian 
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Tabel 3.3 Indikator Permasalahan 

Aspek Indikator 

1 2 

1. Gaya Bahasa 

 Retoris 

 Fungsi 

 Gaya bahasa retoris merupakan penyimpangan 

konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu. 

 Retoris 

Aliterasi 

Aliterasi adalah gaya bahasa yang berwujud 

perulangan konsonan yang sama. Biasanya 

dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang 

dalam prosa untuk penekanan. 

Asonansi 

Asonansi adalah gaya bahasa yang berwujud 

perulangan bunyi vokal yang sama. Biasanya 

dipergunakan dalam puisi, kadang-kadang juga 

dalam prosa untuk memperoleh efek 

penekanan atau sekedar keindahan. 

Anastrof 

Anastrof adalah gaya retoris yang diperoleh 

dengan pembalikan susunan kata yang biasa 

dalam kalimat. 

Apofasis atau Preteresio 

Apofasis atau preterisio merupakan sebuah 

gaya di mana penulis atau pengarang 

menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya 

menyangkal. Berpura-pura membiarkan 

sesuatu berlalu, tetapi sebenarnya ia 

menekankan hal itu. Berpura-pura melindungi 

atau menyembunyikan sesuatu, tetapi 

sebenarnya memamerkannya. 

Apostrof 

Apostrof adalah gaya bahasa yang berbentuk 

pengalihan amanat dari para hadirin kepada 

sesuatu yang tidak hadir. 

Asindeton 

Asindeton adalah suatu gaya yang berupa 



32 
 

 

 

acuan, yang bersifat mampat dan padat di mana 

beberapa kata, frase, klausa sederajat tidak 

dihubungkan dengan kata sambung. 

Polisindeton 

Polisindeton adalah suatu gaya yang 

merupakan kebalikan dari asindeton. Beberapa 

kata, frase, atau klausa yang berurutan 

dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata 

sambung. 

Kiasmus 

Kiasmus (chiasmus) adalah acuan atau gaya 

bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frasa 

maupun klausa, yang sifatnya berimbang, dan 

dipertentangkan satu sama lain, tetapi susunan 

frasa atau klausanya itu terbalik bila 

dibandingkan dengan frasa atau klausa lainnya. 

Elipsis 

Ellipsis adalah suatu gaya yang berwujud 

menghilangkan suatu unsur kalimat yang 

dengan mudah dapat diisi dan ditafsirkan 

sendiri oleh pembaca atau pendengar, sehingga 

struktur gramatikal atau kalimatnya memenuhi 

pola yang berlaku 

Eufimismus 

eufemismus adalah semacam acuan berupa 

ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung 

perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang 

halus untuk menggantikan acauan-acuan yang 

dirasakan menghina, menyinggung perasaan 

atau mensugestikan sesuatu yang tidak 

menyenangkan 

Litotes 

Litotes adalah gaya bahasa yang dipakai untuk 

menyatakan sesuatu dengan tujuan 

merendahkan diri sendiri. Sesuatu hal 

dinyatakan kurang dari keadaan sebenarnya. 

Histeron Proteron 



33 
 

 

 

Histeron Proteron adalah gaya bahasa yang 

merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis 

atau kebalikan dari sesuatu yang wajar, 

misalnya menempatkan sesuatu yang terjadi 

kemudian pada awal peristiwa. 

Pleonasme dan Tautologi 

Pleonasme dan Tautologi adalah acuan yang 

mempergunakan kata-kata lebih banyak dari 

pada yang diperlukan  untuk menyatakan satu 

pikiran atau gagasan. 

Perifrasis 

Perifrasis adalah gaya yang mirip dengan 

pleonasme, yang mempergunakan kata lebih 

banyak dari yang diperlukan. 

Prolepsis atau Antisipasi 

Prolepsis atau Antisipasi adalah semacam gaya 

bahasa di mana orang mempergunakan lebih 

dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum 

peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi. 

Erotesis atau Pertanyaan Retoris 

Erotesis atau Pertanyaan Retoris adalah 

semacam pertanyaan yang digunakan dalam 

pidato atau tulisan dengan tujuan untuk 

mencapai efek yang lebih mendalam dan 

menekannya dengan wajar, dan sama sekali 

tidak menghendaki adanya suatu jawaban. 

Silepsis dan Zeugma 

Silepsis dan Zeugma adalah gaya di mana 

orang menggunakan dua konstruksi rapatan 

dengan menghubungkan sebuah kata dengan 

dua kata lain yang sebenarnya hanya salah 

satunya  mempunyai hubungan dengan kata 

pertama. 

Koreksio atau Epanortosis 

Koreksio atau Epanortosis, merupakan suatu 

gaya yang berwujud, mula-mula menegaskan 

sesuatu, tetapi kemudian memperbaikinya. 
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Hiperbola 

Hiperbola adalah semacam gaya bahasa yang 

mengandung suatu pernyataan yang berlebih-

lebihan, dengan membesarkan sesuatu hal. 

Paradoks 

Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang 

mengandung pertentangan yang nyata dengan 

fakta-fakta yang ada. Paradoks dapat juga 

berarti semua hal yang menarik perhatian 

karena kebenarnya. 

Oksimoron 

oksimoron adalah gaya bahasa yang 

mengandung pertentangan dengan 

mempergunakan kata-kata yang berlawanan 

dalam frasa yang sama, dan sebab itu sifatnya 

lebih padat dan tajam dari paradoks. 

 Fungsi

Alat Untuk Meningkatkan Selera 

Yaitu dapat meningkatkan minat pembaca 

/pendengar untuk mengikuti apa yang 

disampaikan pengarang atau pembicara. 

Alat Untuk Mempengaruhi Atau Meyakinkan Pembaca 

Atau Pendengar 

Yaitu dapat membuat pembaca semakin yakin 

dan mantap terhadap apa yang disampaikan 

pengarang atau pembicara. 

Alat Untuk Menciptakan Keadaan Perasaan Hati Tertentu 

Yaitu dapat mebawa pembaca hanyut dalam 

suasana hati tertentu, seperti kesan baik atau 

buruk, perasaan senang atau tidak senang, 

benci, dan sebagainya setelah menangkap apa 

yang dikemukakan pengarang. 

Alat Memperkuat Efek Terhadap Gagasan 

Yaitu dapat membuat pembaca terkesan oleh 

gagasan yang disampaikan pengarang dalam 

karyanya. 


