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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian tentang analisis bahasa humor Ini Talk Show menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang meyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia.Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012: 4) Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan 

data dilakukan secara deskriptif berupa kata-kata. Data yang digunakan sampel 

merupakan kata-kata berupa Humor dalam acara Ini Talk Show.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif 

menjelaskan data atau objek secara natural (alamiah), objektif (keadaan yang 

sebenarnya tanpa disertai anggapan), dan faktual (apa adanya) (Sudaryanto, 

1992:62). Dimana peneliti mendeskripsikan bagaimana bahasa humor di acara Ini 

Talk Show dalam bentuk pemaparan kata berdasarkan hasil data dan fakta yang 

akan dikumpulkan saat proses penelitian.  

3.2 Kehadiran Peneliti 

Peneliti memiliki peran utama dalam penelitian bahasa humor Ini Talk 

Show di NET.TV. Dimana seluruh penelitian dilaksanakan oleh peneliti sendiri. 

Adapun pemaparanya sebagai berikut : 
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1) Simak 

Peneliti menyimak bahasa lisan di dalam acara Ini Talk Show dan 

mengadakan pencatatan yang relevan dan sesuai dengan sasaran serta tujuan 

penelitian. Pencatatan terhadap data tersebut kemudian disebut dengan transkrip 

data. 

2) Catat 

Peneliti melakukan pencatatan setiap percakapan yang dikakukan oleh Host, 

Consultan Host, dan bintang tamuIni Talk Show untuk mempermudah dalam 

mendeskripsikan bahasa humor Ini Talk Show. 

 

3.3 Data, dan sumber Data 

Data sebagai objek penelitian secara umum adalah semua informasi atau 

bahan yang disediakan oleh alam yang dicari atau dikumpulkan dan dipilih oleh 

peneliti (Subroto,1992:34). Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena 

tidak ada data statistik, data dalam penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan. 

Menurut Arikunto (2010:21) Data kualitatif adalah data yang berwujudkan dalam 

kata keadaan atau sifat.  

Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan kalimat humor yang 

diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam Ini Talk Showbaik berupa monolog dan dialog 

yang terdapat dalam humor yang menunjukkan adanya bentuk bahasa humor 

maupun strategi penyajian humor. 

Sumber data adalah sumber atau asal data penelitian diperoleh (Soebroto, 

2007:34). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa video yang diambil dari 

Youtube berupa video acara Ini Talk Show yang kemudian ditranskripsikan. 
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Peneliti menetapkan tigavideo acara Ini Talk Show yang mencakup seluruh acara 

pembukaan sampai penutup. Ini talk show memuat wacana humor yang berupa 

dialog, monolog, atau campuran antara dialog dan monolog. Dari ketiga tayangan 

tersebut, secara “purposive sampling” peneliti menetapkan sebanyak 69 wacana 

humor sebagai sumber data. Penetapan ke 69 wacana tersebut didasari oleh 

pertimbangan bahwa ke-69 humor tersebut sudah menggambarkan keragaman 

bentuk sajian humor yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memperoleh 

bentuk bahasa humor dilihat dari aspek diksi dan gaya bahasa dan strategi 

penyajian bahasa humor berupa lagu parodi. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Sumber Data 
No Tayangan Kode Data 

 Tayangan tanggal 22 Maret 2015 T1 

 Tayangan tanggal 24 Maret 2015 T2 

 Tayangan tanggal 25 Maret 2015 T3 

   

 
Keterangan  

T  : Tayangan 

Tn  : Nomor urut tayangan 

D  : Dialog 

 

 

 

3.4 Teknik Penelitian  

Teknik erat kaitannya dengan cara atau siasat seorang peneliti dalam 

rangka mengumpulkan data atau menganalisis data. Adapun teknik dalam 

penelitian ini meliputi (1) teknik pengumpulan data, dan (2) teknik pengolahan 

atau analisis data. 
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Metode ini digunakan mengingat 

bahwa data yang digunakan adalah video yang menggunakan bahasa lisan. Teknik 

simak bebas libat cakap digunakan penulis karena penelitian yang dilakukan oleh 

penulis tanpa terlibat dalam dialog, konversasi, atau imbal wicara. Jadi penulis 

tidak ikut serta dalam proses pembicaraan orang-orang yang berbicara (Soebroto, 

1992:134). Teknik simak adalah menyimak bahasa lisan dan mengadakan 

pencatatan yang relevan dan sesuai dengan sasaran serta tujuan penelitian. 

Pencatatan terhadap data tersebut kemudian disebut dengan transkrip data. 

Transkrip data merupakan salinan hasil menyimak dan pengamatan dari tayangan 

video ke dalam tulisan di atas kertas. 

Selain menggunakan teknik simak bebas libat cakap, penulis 

menggunakan teknik catat. Teknik catat ini diawali dengan ditranskripsikannya 

terlebih dahulu data yang berwujud dialog-dialog ke dalam bentuk tulisan. Setelah 

semua data berbentuk tulisan, dilakukan pencatatan terhadap data yang relevan 

dengan penelitian. Selain mencatat data, penulis juga mencatat konteks yang 

melingkupi data tersebut. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diberi kode 

sesuai dengan nomor urut sebagai nomor data, di dalam pengumpulan data ini, 

penulis tidak menggunakan teknik rekam karena data yang dikumpulkan sudah 

diunduh dari youtube. 

Untuk memudahkan mengkoleksi data digunakan tabel korpus data seperti 

tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2 

Tabel Korpus Data 

No Data Kode Data 

   

   

Keterangan 

A : Aktor 

An : Nomor urut aktor 

T : Tanyangan 

Tn : Nomur urut tayangan 

 

3.4.2Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data atau analisis data adalah suatu cara 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 transkrip 

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

ditulis sesuai dengan aspek penelitian. 

2) Kode Data 

Pengkodean data dilakukan pengklasifikasikan data. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis sesuai dengan aspek penelitian meliputi bentuk dan 

strategi penyajian bahasa humor di Ini talk Show. Untuk memudahkan analisis 

peneliti memanfaatkan tabel analisis data berikut ini. 

Tabel 3.3 

Format Tabel AnalisisData 

No Data 
Kode 

data 

Aspek yang diteliti 
Deskripsi Interpretasi 

Bentuk Strategipenyajian 

   
Gaya 

Bahasa 
Diksi 

Partisipan Genre 
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Keterangan 

Tn: Tayangan yang sesuai urutanya 

Dn: Dialog yang sesuai urutanya 

DKn: Diksi yang sesuai urutanya 

GBn: Gaya bahasa yang sesuai urutanya 

Pn: Partisipan yang sesuai urutanya 

Gn: Ragam tampilan yang sesuai urutanya 

 

 

3) Mendeskripsikan data 

Pada tahap ini peneliti memaparkan secara jelas dan rinci mengenai data 

berdasarkan fokus penelitian. Setelah itu peneliti menggolongkan data. 

4) Interpretasi 

Pada tahap ini yang harus dilakukan yaitu peneliti menafsirkan data dan 

menyimpulkan hasil penelitian sesuai aspek yang dikaji. 

Tabel 3.4 

IndikatorPenelitian 

No Aspek IndikatorPenelitian 

1  Bentuk Bahasa 

Humor  

a) Gaya bahasa 

 Gaya bahasa Hiperbola dalam bentuk 

ukuran, jarak, dan sifat yang dilebih-

lebihkan 

 Gaya bahasa metafora dalam bentuk 

perbandingan analogis. 

 Gaya bahasa simile yang langsung 

menyatakan sesuatu sama dengan hal yang 

lain. 

 Gaya bahasa sarkasme dalam bentuk 

penyamaan identitas, identitas seseorang 

dengan nama benda, dan identitas nama 

seseorang dengan sifat. 

 Gaya bahasa Ironi yang mengungkapkan 

kritikan terhadap fenomena yang ada di 

masyafrakat 

 Gaya bahasa paradoks dalam bentuk 

pertentangan dengan fakta yang ada. 

 Gaya bahasa klimaks yang memiliki gradasi 

pada gagasan-gagasan yang ada. 

 Gaya bahasa antiklimaks yang memiliki 

gagasan yang diurutkan. 

 Gaya bahasa repitisi perulangan kata. 
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b) Diksi 

 

 Diksi Homofon dalam bentuk penyamaan 

asosiasi makna benda dan  identitas. 

 Diksi Sinonimi yang berkonotasi tertentu 

dan pemakain kata serapan. 

 Diksi Hiponim nama hewan di belakang 

nama orang. 

 Diksi slang penyamaan kata benda dengan 

kata kerja. 

 Diksi Homonim dalam bentuk penyamaan 

suatu identitas dengan identitas lain. 

 Diksi Polisemi dalam bentuk penyamaan 

identitas dan penyamaan asosiasi kata kerja 

dengan kata benda. 

 Diksi Antonim dalam bentuk pengontrasan 

kondisi 

2 Starategi Penyajian 

Bahasa Humor 

a). Pec)Penyajian Humor dalam bentuk Lagu 

 Plesetan lirik tentang makanan 

 Plesetan lirik tentang minuman 

 

d) Penyajian Humor dalam bentuk Pribahasa 

 Penyimpangan isi peribahasa yang asli. 

 

     e)  Penyajian Humor dalam bentuk Monolog 

f)Penyajian Humor dalam bentuk Dialog 

 

3.5Pemeriksaan Keabsahan Temuan 

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang absah dan dapatdipertanggung-

jawabkan, maka diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Adapun dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah 

ketekunan pengamat yaitu : 

1) Mengelompokkan data bahasa humor Ini Talkshow. 

2)  Menyeleksi data yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

3)  Pemeriksaan data 
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3.6 Tahap-Tahap Peneltian 

Tahap-tahap penelitian  merupakan prosedur atau langkah-langkah pene- 

litian yang terencana dan sistematis. Adapun prosedur tahap-tahap penelitian ini 

meliputi tiga tahapan yaitu: 1) tahap persiapan 2) tahap pelaksanaan, dan 3)  tahap 

penyelesaian. 

3.6.1 Tahap Persiapan 

Adapaun tahap persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Pemilihan judul dan masalah penelitian 

2) Konsultasi judul peneltian 

3) Persiapan studi pustaka 

4) Menyususn rancangan penelian  

5) Menentukan instrumen pelitian sebagai  alat untuk mempermudah 

penelitian 

3.6.2 Tahap Pelaksaan 

1)  Pengumpulan data 

2)  Pengklasifikasikan data 

3)  Analsis data 

4)  Penyimpulan data  

3.6.3 Tahap Penyelesaian 

1)  Menyusun laporan penelitian 

2)  Konsultasi dengan dosen pembimbing 

3)  Merevisi laporan penelitiandanMenggandakan hasil penelitian 




