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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati 

sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia 

(Mulyajho, 2013: 13). 

Dalam ilmu sosial, penelitian kualitatif sumber datanya adalah masyarakat 

sedangkan data penelitiannya adalah tindakan-tindakan. Dalam ilmu sastra, 

sumber datanya adalah karya sedangkan data penelitiannya berupa karya, naskah, 

data penelitiannya, sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana 

(Ratna, 2013: 47). Peneliti memilih pendakatan kualitatif dengan beberapa asalan, 

di antaranya adalah topi perlu dieksplorasi dengan teori-teori yang ada lalu 

dikembangkan dan disajikan lebih detail. Di samping itu pendekatan kualitatif 

salah satu cirinya adalah memberikan perhatian utama pada makna dan pesan, 

sesuai hakikat objek yaitu sebagai studi kultural. Seperti halnya puisi, salah satu 

hal terpentingnya adalah bagaimana mengungkap makna dan pesan apa yang 

terkandung di dalamnya, maka, pendekatan kualitatif dianggap sesuai untuk 

penelitian dengan puisi sebagai objeknya. 

Langlah-langkah dalam pendekatan kualitatif dibedakan menjadi delapan 

tahap yakni mengidentifikasi sebuah topik atau fokus penelitian, melakukan 
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tinjauan pustaka, mengidentifikasi peran peneliti, memilih partisipan, menulis 

pertanyaan-pertanyaan bayangan, pengumpulan data, analisis data, dan 

interpretasi (Emzir, 2010:14).  

Berdasarkan tahapan-tahapan penelitian kualitatif tersebut penelitian ini 

dapat digunakan seseorang baik secara eksplisit maupun implisit, serangkaian 

dengan asumsi filosofi bahwa mengarahkan studi. Oleh karena itu penelitian ini 

akan mendeskripsikan suatu objek berupa ikon,indeks, simbol dalam 

mengungkapkan perasaan “penderitaan”. Diksi/pilihan kata dapat diteliti dari segi 

linguistik khususnya dalam bentuk dan jenisnya. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis. Deskriptif (bersifat deskripsi) berarti pemaparkan atau 

penggambarkan apa adanya suatu objek secara jelas dan terperinci melalui kata-

kata. Analitis (bersifat analisis) berarti penguraian suatu pokok bahasan atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Metode deskriptif analitis digunakan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta 

yang disusul dengan analisis (Ratna, 2013: 53). Adapun fakta-fakta yang 

dimaksud dalam penelitian ini berupa kata-kata yang menjadi media puisi. Kata-

kata ini selanjutnya dianalisis dari segi makna ikon, indeks, dan simbol. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena hasilnya diwujudkan 

dalam bentuk kata-kata yang bersifat deskriptif, yakni hanya memaparkan hasil 
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temuan mengenai makna ikon, indeks, dan simbol, serta temuan konseptual 

mengenai semiotic Pearce dalam analisis tanda pada puisi berbahasa daerah yang 

diperoleh. Metode ini dinilai sangat sesuai dengan objek teliti yakni berupa puisi 

yang tersusun dari rangkaian kata-kata bermakna. 

Metode penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian deskriptif 

dengan cara memberikan pemaparan hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian 

ini. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang berjenis 

kualitatif, yang secara keseluruhannya memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan 

menyajikannya dalam bentuk deskripsi, memberikan perhatian terhadap data 

alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya dikarenakan  

bertujuan untuk membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Ratna 

(2009: 47), sumber data dalam penelitian kualitatif untuk sastra berupa karya, 

naskah, data penelitiannya, sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan 

wacana. Peneliti juga akan menjelaskan hasil penelitian ke dalam bentuk kalimat 

untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

 

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1 Sumber Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data pada penelitian ini adalah kumpulan puisi Taufiq Ismail 

yang berjudul “Sajak Ladang Jagung”. Puisi ini yang terbit pada tahun 1973 di 

kota Bandung ini  di terbitkan oleh PT. Dunia Pustika Jaya dan terdiri 38 puisi dan 

79 halaman. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga puisi yang dijadikan sampel 

objek teliti. Penentuan puisi sebagai objek teliti didasarkan pada tema yang 

sebagian besar terdapat pada antologi puisi. Penelitian ini terfokus pada kumpulan 

puisi yang berjudul “Januari 1949, Bulan, Taman di Tengah Pulau Karang” yang 

diterbitkan oleh Budaja Djaja- Dewan Kesenian Jakarta, pada bulan Juni tahun 

1973. Ketiga puisi tersebut dikaji pada aspek struktural meliputi aspek semantik 

serta aspek semiotik yang terdapat dalam ketiga puisi tersebut. 

3.3.2 Data Penelitian 

Data adalah bahan jadi penelitian, penyebutan itu mengandaikan adanya 

bahan mentah penelitian sebagai calon data. Adapun bahan mentah penelitian itu 

atau calon data tidak lain adalah segenap tuturan yang karena dipandang 

representatif.  

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, maka diperlukan indikator-

indikator terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun lebih 

jelasnya dijabarkan dalam tabel berikut:  

Tabel 3.1 

Indikator Permasalahan Penelitian Semiotik Peirce pada 

Antologi Puisi Sajak Ladang Jagung 

No. Permasalahan Indikator 

a. Makna Ikon tanda yang muncul dari perwakilan fisik 

b. Makna Indeks tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat 

c. Makna Symbol tanda yang muncul dari kesepakatan 

 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci 
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dan pengambilan sampel sumber datanya dilakukan secara purposif (Sugiyono, 

2009: 15). Adapun yang dimaksud purposif yakni penunjukkan atau penetapan 

data secara sengaja atau bertujuan dikarenakan adanya suatu pertimbangan 

tertentu. Penetapan dapat dilakukan sebelum analisis (jika memang sudah ada 

ketetapan tertentu) ataupun pada saat proses (jika belum ada ketetapan tertentu). 

 Subjek dalam penelitian ini adalah tiga puisi karya Taufiq Ismail yang 

berjudul “Sajak Ladang Jagung” dari kumpulan puisi yang berjudul “Januari 

1949, Bulan, dan Taman di Tengah Pulau Karang” yang diterbitkan oleh Budaja 

Djaja- Dewan Kesenian Jakarta, pada bulan Juni tahun 1973. Ketiga puisi tersebut 

dikaji pada aspek struktural meliputi aspek semantik serta aspek semiotik yang 

terdapat dalam ketiga puisi tersebut. 

Data dalam penelitian ini diambil berdasarkan pertimbangan rumusan 

masalah yakni ikon ,indeks,dan simbol. Pada permasalahan ikon, indikator atau 

sesuatu yang menandai agar suatu data dapat dikatakan masuk dalam 

permasalahannya merujuk pada pembagian tanda yang muncul dari perwakilan 

fisik. Pada permasalahan indeks, indikator merujuk pada tanda yang muncul dari 

hubungan sebab-akibat. Pada permasalahan simbol, indikator merujuk pada tanda 

yang muncul dari kesepakatan. 

 

3.4 Teknik Penelitian 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Sudaryanto (1988:57-58) menegaskan bahwa terkumpulnya data 

merupakan tahapan strategis pertama dan utama dalam penelitian linguistik 
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mengenai bahasa, sedangkan teranalisisnya data serta dipaparkannya hasil analisis 

itu berturut-turut memang merupakan tahap lanjutan. Artinya bila seorang lingis 

meneliti bahasa, maka dia harus memulainya dengan langkah strategis 

pengumpulan data diikuti dengan teknik yang mendukung dilakukannya 

penelitian dengan cara-cara tertentu. 

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian yang 

sudah memiliki fokus tertentu, termasuk penelitian semiotic pearce  pada antologi 

puisi Sajak Ladang Jagung yang berfokus pada ikon, indeks, dan simbol. Teknik 

pengumpulan data juga diperlukan untuk mempermudah analisis. Penelitian ini 

menggunakan teknik eksplorasi yang mengungkap secara tuntas dan jelas 

mengenai permasalahan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a.  Membaca Teks 

Peneliti membaca teks sastra berupa antologi puisi Sajak Ladang Jagung 

dengan teknik membaca sekilas, membaca pemahaman, dan membaca evaluasi. 

Membaca sekilas dilakukan untuk memahami isi puisi. Pada tahap membaca 

pemahaman, peneliti berusaha lebih memahami permasalahan pada isi teks 

antologi puisi Sajak Ladang Jagung terkait dengan teori semiotic Pearce yang 

digunakan untuk meneliti. Membaca evaluasi bertujuan untuk menyimpulkan 

apakah teori semiotic Pearce yang digunakan untuk meneliti antologi puisi 

Sajak Ladang Jagung sudah sesuai. 

b.  Memilih Puisi 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih puisi yang memiliki tema kritik 

sosial (sesuai dengan tema yang dominan terdapat dalam antologi) sebagai 
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objek teliti dan dianggap mewakili keseluruhan puisi yang ada dalam antologi 

puisi Sajak Ladang Jagung. Dalam hal ini, ada tiga puisi yang dipilih untuk 

dijadikan sampel dari objek teliti. 

c.  Identifikasi Data 

Peneliti melakukan identifikasi terkait fokus masalah yang akan diteliti. 

Adapun fokus masalah yang diidentifikasi berupa ikon, indeks dan simbol yang 

berwujud kata, frasa, klausa, baris, dan bait yang terdapat pada tiga 

permasalahan.  

d.  Inventarisasi Data 

Inventarisasi data dilakukan dengan cara mencatat semua data-data yang 

terdapat pada sumber data terkait dengan masalah yang diteliti, yakni ikon, 

indeks,dan symbol. 

e.  Mengklasifikasi Data 

Pada tahap klasifikasi data, peneliti mengklasifikasikan data yang ada 

dalam puisi-puisi pada antologi puisi Sajak Ladang Jagung sesuai dengan hal-

hal yang terkait dengan teori semiotic Pearce. Klasifikasi data yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu menyusun data-data yang sudah ditemukan oleh peneliti 

terkait ikon, indeks, simbol. Agar klasifikasi berdasarkan rumusan masalah 

lebih mudah, maka dibuatlah indikator untuk masing-masing rumusan masalah 

seperti yang telah dibahas sebelumnya. 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan fokus masalah, 

maka tindakan yang peneliti lakukan selanjutnya adalah menganalisis. Analisis 



 
 

39 

data bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan diinterpretasikan. Peneliti menganalisis atau menginterpretasi tiga puisi 

pilihan yang terdapat dalam antologi puisi Sajak Ladang Jagung berdasarkan 

identifikasi masalah yang telah dirumuskan.  

Adapun rumusan masalahnya antara lain data yang memiliki makna ikon , 

makna indeks, makna simbol. Analisis masing-masing rumusan masalah 

disesuaikan dengan konsep semiotic Pearce yang memiliki konsep signifikasi dua 

tahap, maka analisis dilakukan bertahap dari tahap I (ikon) yang kemudian 

menjadi dasar untuk melanjutkan pada tahap II (indeks dan simbol). 

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Semiotik Pierce pada tiga  Puisi Sajak Ladang Jagung. 

 

Sumber: Sumbo Tinarbuko, 2008. 

Teknik Analisis Semiotik Pierce pada tiga  Puisi Sajak Ladang Jagung 

dibagi menjadi tiga yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang 

hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. 

Atau dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan 

yang bersifat kemiripan; misalnya, potret dan peta. Indeks adalah tanda yang 

menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat 

kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada 
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kenyataan. Contohnya asap sebagai tanda adanya api. Simbol adalah tanda yang 

menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Hubungan di 

antaranya bersifat arbriter atau semena, hubungan berdasarkan konvensi 

(perjanjian) masyarakat. 

3.4.3 Kode Data dan Instrumen Penelitian 

a. Kode Data 

Agar identitas data lebih mudah dicek ketika dalam proses 

pengumpulan data maupun analisis, maka dibuatlah kode data. Adapun kode 

data memuat identitas seperti judul puisi, penyair, urutan bait, urutan baris 

dalam paragraf, rumusan masalah, dan indikator. Penulisan identitas 

tersebut diatur berurutan sebagai berikut. 

1) Judul puisi disingkat dengan mengambil huruf awal (bentuk kapital) dari 

kata dan diakhiri tanda hubung. Adapun kode yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni: Januari 1949 (J-), Bulan (B-), dan Tanam Di 

Tengah Pulau Karam (TDTPK-). 

2) Nama penyair disingkat dengan mengambil huruf awal (bentuk kapital) 

dari katadan diakhiri garis miring. Adapun kode yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni: Taufik Ismail (TI). 

3) Urutan bait ditulis dengan B1 untuk bait pertama, B2 untuk bait kedua, 

dan seterusnya, serta diakhiri tanda hubung. Contohnya kode (B1-) 

menandakan data yang dimaksud berada di bait pertama. 
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4) Urutan baris ditulis dengan b1 untuk baris pertama, b2 untuk baris kedua 

(2), dan seterusnya, serta diakhiri garis miring. Contohnya kode (b1/) 

menandakan data yang dimaksud berada di baris pertama. 

5) Rumusan masalah menggunakan inisial huruf kapital dan diakhiri tanda 

hubung. Adapun kode yang digunakan dalam penelitian ini yakni: makna 

ikon (I-), makna Indeks (Ind-), dan makna Simbol (SBL-). 

6) Indikator menggunakan inisial huruf kapital seperti berikut. 

Ikon : I Alegori : ALG 

indeks : Ind Hiperbola : HBL 

simbol : Sbl Alam : AL 

Baris : BR Organ Tubuh : OT 

Bait : BT Tindakan : TD 

Metafora : MET Tokoh : TK 

Simile : SIM Hewan : HW 

Personifikasi : PER Benda : BD 

Ironi : IRO    

 

Jadi, contoh bentuk kode data dapat ditulis J--TI/B1-b1/I untuk data 

puisi berjudul Januari 1949 karya Taufik Ismail yang berada di bait 

pertama dan baris pertama dengan rumusan masalah „makna ikon‟. 

Adapun data yang dimaksud adalah frasa „butiran logam‟. 

b. Instrumen Penelitian 

Secara umum instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 

menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci. Namun, peneliti juga menggunakan instrumen 

pendukung berupa tabel yang digunakan untuk mempermudah 

pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data-data yang diperoleh. 
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Apabila ditemukan ada beberapa data yang sama, maka peneliti hanya 

mencantumkan sekali di dalam tabel. Tabel dibuat per rumusan masalah 

(makna ikon, indeks, dan simbol) dengan bentuk sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Instrumen Analisis Data Penelitian Semiotik Pearce pada Tiga Puisi  

Sajak Ladang Jagung 

No Data Kode 

Data 

Aspek yang diteliti Deskripsi Interpretasi 

Ikon Indeks Simbol 

1. 

2. 

3. 

4. 

Keterangan: 

a. Nomor, yakni urutan data

b. Data, yakni bahan atau objek teliti yang berupa kutipan teks puisi

c. Kode data, yakni kode yang digunakan untuk mempermudah pencarian

data Indikator, yakni hal yang menjadi rujukan agar data dapat

diklasifikasikan ke dalam rumusan masalah

d. Aspek yang diteliti, yakni bentuk data yang menjadi rujukan untuk

dideskripsikan menurut ikon, indeks, simbol yang mengacu pada satuan

bahasa atau leksia seperti kata, frasa, klausa, baris, dan bait

e. Deskripsi, yakni pemaparan secara umum mengenai data interpretasi,

yakni penafsiran atau pandangan teoretis peneliti.

f. Interpretasi, yakni pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis

terhadap sesuatu; tafsiran.


