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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Djajasudarma (2009: 9), metode penelitian deskriptif adalah metode 

yang bertujuan untuk memberikan deskripsi secara sistematis mengenai data, 

sifat-sifat, dan hubungan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menekankan pada kualitas 

penelitian yang mengacu pada teori dan konsep. Metode deskriptif kualitatif 

digunakan karena data penelitian ini berupa kata dan bukan berupa angka. 

Tujuan penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu 

untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang unsur-unsur retorika dari segi 

kerasionalan bahasa iklan, etika moral iklan dan pemakaian diksi pada iklan-iklan 

komersial di televisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

secara objektif tentang unsur-unsur retorika yaitu kerasionalan bahasa iklan, etika 

moral iklan dan pemakaian diksi pada iklan-iklan komersial di televisi. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data dalam penelitian ini berupa unsur-unsur retorika yang terdapat pada 

iklan di televisi. Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat 

dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). 
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3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu iklan komersial di televisi. Adapun 

jenis iklan-iklan komersial yang akan peneliti analisis dalam penelitian ini yaitu 

iklan obat gosok, obat batuk, minuman, makanan, sabun cuci atau deterjen, 

sampo, pasta gigi, sabun mandi dan pewangi pakaian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. 

Data dalam penelitian ini berupa peristiwa kebahasaan yang berwujud wacana 

lisan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik observasi dan teknik dokumentasi. Penjelasan masing-masing teknik 

adalah sebagai berikut. 

a. Teknik Observasi  

Teknik observasi ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek yang akan peneliti gunakan 

berupa iklan-iklan komersial yang tayang di stasiun televisi nasional. 

Observasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari objek 

yang diteliti berupa iklan-iklan komersial di televisi. 

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan konteks unsur-unsur retorika bahasa iklan.  Dalam hal ini, peneliti 

hanya melakukan pengamatan terhadap pemakaian bahasa pada iklan yang 

ditayangkan. 
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b. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumentasi 

dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2014: 240). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan situs 

internet youtube untuk mengunduh vidio iklan-iklan komersial di televisi. 

Iklan yang sudah diunduh disatukan dalam sebuah folder, kemudian disimpan 

pada CD (Compact Disk) mencegah supaya hasil unduhan tidak hilang dan 

mudah untuk dibuka kembali. Dokumentasi pada penelitian ini adalah vidio 

dan hasil transkripsi wacana lisan iklan-iklan komersial tersebut.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Secara umum instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan 

mudah. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti. Artinya, peneliti menjadi 

alat pengumpul data utama karena mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan-

kenyataan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen 

juga harus divalidasi untuk mengetahui seberapa jauh peneliti kualitatif 

melakukan penelitian. Hal ini dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 222) 

bahwasanya validasi peneliti sebagai instrumen meliputi pemahaman metode 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan 

peneliti untuk memasuki obyek penelitian. 
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 Tabel 3.1  

Analisis Data 

No 
Aspek Unsur-

Unsur Retorika 

Nama 

Iklan 
Data Kalimat Interpretasi 

     

     

     

 

3.5 Indikator Penelitian 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data maka peneliti 

membuat indikator. Indikator penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Indikator Unsur-Unsur Retorika 

No  Aspek 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Rasionalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika dan Moral 

 

 

 

Diksi atau Pilihan Kata 

 

 Pernyataan (claim), pernyataan yang 

terdapat dalam iklan tertuang pada pesan 

yang ingin disampaikan kepada 

masyarakat atau calon konsumen. 

 Landasan (ground), landasan dalam iklan 

tertuang dalam bentuk bukti yang dapat 

dinilai kebenarannya. 

 Dukungan (backing), dalam iklan memuat 

tentang pengalaman yang akan membuat 

sebuah iklan tampak menarik. 

 

 Berwujud pada tanggung jawab pengiklan 

dalam menggunakan bahasa persuasif. 

 

 

 Penggunaan kata ganti orang 

 Penggunaan istilah asing 

 Pemenggalan konsonan 

 Penggunaan kata denotatif dan konotatif 

 Penggunaan kata tutur 

 

 

3.6 Analisis Data 

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

data. Analisis data menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2014: 244) adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
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wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data tersebut dilakukan 

dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Analisis data dimulai ketika kegiatan pengumpulan data 

berlangsung. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif seperti 

yang dikemukakan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 246). Analisis 

data dengan metode ini mencakup empat tahap, yaitu (a) pengelompokan data, (b) 

reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

Keempat tahapan itu memiliki karakter dan kegiatan yang berbeda-beda. 

Walaupun demikian, semua tahap tersebut memiliki keterkaitan proses antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

Pertama, pengelompokan data dilakukan dengan teknik observasi dan 

dokumentasi iklan. Tahap ini menghasilkan catatan hasil observasi jenis iklan 

yang digunakan dan transkripsi bahasa lisan iklan. Hal tersebut ditata dalam 

bentuk tabel data. Tabel tersebut berisi berbagai keterangan yang berkenaan 

dengan nomor urut, unsur-unsur retorika, nomor kode data, deskripsi data, dan 

interpretasi (penjelasan peneliti terkait data). 

Kedua, tahap reduksi data merupakan tahap pengidentifikasian unsur-

unsur retorika bahasa iklan. Proses identifikasi dilakukan terhadap bahasa lisan 

iklan komersial di televisi yang menunjukkan adanya penggunaan unsur-unsur 

retorika. 
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Ketiga, tahap sajian data meliputi kegiatan penataan data mengenai unsur-

unsur retorika bahasa lisan iklan komersial di televisi yang telah direduksi. Data 

tersebut diuraikan dan disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 

Keempat, verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap penafsiran data. 

Penafsiran data didasarkan pada analisis retorika bahasa iklan yang memandang 

dari segi kerasionalan bahasa, etika dan moral pemakaian bahasa, dan diksi yang 

digunakan dalam bahasa. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Melakukan pengamatan terhadap iklan-iklan komersial dari siaran yang 

pernah tayang di televisi melalui situs youtube dan mengunduh vidio iklan-

iklan komersial tersebut dari situs internet sebagai bahan penelitian. 

b. Mentranskripsikan terlebih dahulu data bahasa lisan iklan-iklan komersial 

tersebut menjadi data bentuk teks tertulis. 

c. Peneliti membaca dan memahami data teks tertulis bahasa iklan tersebut. 

d. Mengelompokkan, mengidentifikasi dan menganalisis data yang ada dalam 

teks tertulis terkait dengan unsur-unsur retorika dalam iklan-iklan komersial 

di televisi. 

e. Menyimpulkan hasil analisis penelitian 


