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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan sebuah cara untuk mendekati, mengamati, serta menga-

nalisis ataupun menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi. Metode peneli-

tian bahasa bertugas sebagai cara menemukan jawaban akan rasa ingin tahu 

manusia yang berupa pengetahuan baru tentang bahasa. Cara yang dimaksud 

meliputi cara mengumpulkan atau menyediakan dan menghasilkan data serta 

mempelajari fenomena-fenomena kebahasaan yang ditangkap oleh panca indera. 

Pada uraian ini dipaparkan metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan 

metode yang berkaitan dengan analisis data. 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian ini menekankan 

pada penggambaran mengenai konsep onomatope pada karya tulis kumpulan cerita.  

Data yang disajikan dalam isi penelitian ini adalah data berupa wacana (teks) yang 

dianalisis. Komponen dalam metode penelitian ini adalah mendeskripsi, 

menganalisis, menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. 

Penelitian strategi pemakaian onomatope dalam Mata yang Enak dipandang 

dan Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari yakni kedua buku yang diterbitkan 

pada tahun 2013 ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data dan hasil 

penelitian nantinya berupa penjelasan dalam bentuk teks tertulis bukan berbentuk 

angka. 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian deskripsi digunakan dalam penelitian ini. Metode ini 

untuk menganalisis penelitian dengan cara mendeskripsikan data-data yang 

mengandung unsur onomatope dalam kumpulan cerita Mata yang Enak 

Dipandang dan Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Oleh karena itu, metode 

ini disebut metode deskripsi analisis, karena dalam analisis data menggunakan 

bentuk deskriptif. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini akan mengkaji data pada strategi pemakaian onomatope dalam 

bahasa Indonesia yang terdapat dalam kumpulan cerita Mata yang Enak 

Dipandang karya Ahmad Tohari buku ini diterbitkan pada tahun 2013. Jumlah 

halaman buku Mata yang Enak Dipandang adalah 215 halaman. Kumpulan cerita 

ini berisi lima belas cerita-cerita pendek karya Ahmad Tohari yang telah tersebar 

di berbagai media cetak antara tahun 1983 dan 1997. 

Ciri khas cerita pendek ini, yakni penggambaran kesederhanaan orang-orang 

kecil atau kalangan bawah dengan segala cobaan yang dialaminya. Isi cerita yang 

terkesan menceritakan orang kalangan bawah menunjukkan pengalaman seorang 

pengarang yang sangat mengenal kehidupan sekelompok kalangan dengan baik. 

Pengolahan isi cerita dalam penyampaian melalui karya tulis mampu memberikan 

pengalaman serta memperkaya batin pembaca. 

Sumber data yang digunakan sebagai objek kajian adalah cerita pendek 

yang ada pada kumpulan cerita Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari, 

antara lain. 



28 

 

 
 

a. Bila Jebris Ada di Rumah Kami 

b. Penipu yang Keempat 

c. Daruan 

d. Warung Penajem 

e. Paman Doblo Merobek Layang-Layang 

f. Kang Sarpin Minta Dikebiri 

g. Akhirnya Karsim Menyeberang Jalan 

h. Sayur Berketupuk 

i. Rusmi Ingin Pulang 

j. Dawir, Turah, dan Totol 

k. Harta Gantungan 

l. Pemandangan Perut 

m. Salam dari Penyangga Langit, 

n. Bulan Kuning Sudah Tenggelam. 

Pada buku kumpulan cerita pendek tersebut terdapat 13 cerpen dan 71 

halaman karya tersebut diciptakan antara tahun 1976 dan 1986. Isi cerita hampir 

memiliki kesamaan dengan karya-karyanya terdahulu, pada kumpulan cerita 

pendek ini pun kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan sederhana masih tetap 

disajikan. Kekuatan penulisan cerita ini terletak pada setting tempat berupa latar 

alam pedesaan yang sarat dengan keanekaragaman flora dan fauna. Pengarang 

menggunakan gaya bahasa yang lugas, jernih, tapi juga mudah dipahami, di sisi 

lain kuatnya penggunaan bahasa yang mengandung metafora dan ironi, pengarang 

juga menyisipkan simbol-simbol bunyi sebagai pendukung alur cerita. Sumber 

data yang digunakan sebagai objek kajian antara lain. 
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a. Senyum Karyamin, 

b. Jasa-Jasa buat Sanwirya, 

c. Si Minem Beranak Bayi,  

d. Surabanglus, 

e. Tinggal Matanya Berkedip-kedip, 

f. Ah, Jakarta, 

g. Blokeng, 

h. Syukuran Sutabawor, 

i. Rumah yang Terang, 

j. Kenthus, 

k. Orang-Orang Seberang Kali, 

l. Wangon Jatilawang, 

m. Pengemis dan Shalawat Badar, 

 

3.4 Data Penelitian 

Data yang diperoleh dari sumber data adalah sebuah kata yang terdapat di 

dalam sebuah kalimat maupun paragraf. Kata onomatope dijadikan sebuah objek 

kajian dari penelitian ini. Dengan cara teknik baca dan catat untuk pencarian data, 

peneliti mampu mendapatkan data yang relevan. Penggunaan teori yang relevan 

memberikan kemudahan pada peneliti untuk menginterpretasi data yang telah 

diperoleh untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini. 

 

 

 



30 

 

 
 

3.5 Indikator Penelitian 

Penggunaan indikator penelitian merupakan sebuah rangkaian dalam proses 

melakukan penelitian. Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti 

agar lebih terfokus pada objek permasalahan di dalam penelitian. Aspek yang 

dikaji adalah masalah-masalah yang sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya 

indikator merupakan tanda yang ditimbulkan dari rumusan. Indikator penelitian 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Aspek yang Dikaji 

Analisis Penggunaan Kata Onomatope dalam Kumcer Mata yang Enak 

Dipandang dan Senyum Karyamin 

 

No Aspek yang diteliti 
Fokus 

Masalah 
Indikator 

1. Bentuk kata onomatope 

yang digunakan dalam 

Kumpulan cerita Mata 

yang Enak Dipandang 

dan Senyum Karyamin 

Kata Dasar  Kata yang belum diberi 

imbuhan. 

 Awal pembentukan kata 

sebagai dasar pembentukan 

kata yang lebih besar 

 Terdiri atas morfem dasar 

Kata 

Berimbuhan 

 Kata yang telah berubah 

bentuk dan makna. 

 Adanya imbuhan yang pada 

kata dasar berupa awalan 

(afiks), akhiran (sufiks), 

sisipan (infiks), dan awalan 

akhiran (konfiks) 

 Memberikan perubahan 

makna pada kata dasarnya. 

Kata Ulang 

 

 

 

 

Kata Interjeksi 

 Kata yang mengalami 

pengulangan dari kata dasar. 

 Pengulangan dapat 

memunculkan atau 

menciptakan arti baru. 

 Berupa kata seruan 

 Kata yang tidak dapat 

mengalami perubahan 

 Sebuah kata umpatan 

2. Konsep  Onomatope 

Berdasarkan Fungsi 

dalam Kumcer Mata 

Pembentuk 

sebuah nama 

 Kesan bunyi atau suara yang 

relevan dengan objek 
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No Aspek yang diteliti 
Fokus 

Masalah 
Indikator 

yang Enak Dipandang 

dan Senyum Karyamin 

 Kesan suara atau bunyi saat 

sedang melakukan kegiatan 

tertentu 

Pembentuk 

sebuah nama 

perbuatan 

 Kegiatan atau tindakan yang 

menimbulkan bunyi 

 Bunyi relevan yang disebabkan 

oleh sebuah tindakan 

 Keserasian bunyi dengan objek 

Penunjuk 

keadaan 

 Gambaran suatu objek 

 Sifat atau ukuran suatu benda 

maupun objek 

 Kesesuaian antara benda atau 

tindakan 

Pembentuk 

emosi tokoh, 

 

 Membangkitkan emosi tokoh 

melalui efek suara dari suatu 

benda 

 Menunjukkan bunyi yang 

diakibatkan oleh tokoh 

 Memberi kesan nyata  

 Memberi penjelas tindakan 

tokoh 

Pemberi efek 

bagi pembaca 

 

 Membangkitkan suasana isi 

cerita 

 Menimbulkan kesan nyata 

 Menggambarkan keadaan 

yang ditimbulkan oleh efek 

bunyi 

 Menunjukkan peristiwa atau 

hal yang dilakukan tokoh 

maupun objek lain 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan mengenai isi segala hal yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian. Pada pelaksanaan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai berdasarkan sumber data. 

Dalam proses pengumpulan, diperoleh data yaitu berupa satuan kata dalam cerita, 

paragraf, maupun kalimat. Teknik baca dan catat merupakan cara yang digunakan 

dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini mengamati konsep 

onomatope dalam kumpulan cerita Mata yang Enak Dipandang dan Senyum 



32 

 

 
 

Karyamin karya Ahmad Tohari. Teknik tersebut digunakan agar dapat memilah 

bentuk dan fungsi onomatope sebelum dikelompokkan ke dalam kartu data. 

Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Membaca dengan cermat kumpulan cerita Mata yang Enak Dipandang dan Senyum 

Karyamin, khususnya masalah kata dan konsep onomatope yang akan diteliti.  

b. Menggaris bawahi kata dalam isi dari berita sebagaimana yang dirumuskan 

dalam rumusan masalah. 

c. Membaca buku teori atau kajian yang relevan terkait dengan permasalahan 

yang terdapat dalam penelitian ini. 

d. Mendeskripsikan bentuk kata dan fungsi onomatope dalam kumpulan cerita 

Mata yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin didasarkan pada 

permasalahan sesuai dengan buku-buku penunjang yang relevan. 

e. Menginterpretasikan setiap bentuk kata dan fungsi onomatope dalam kumpulan 

cerita Mata yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin didasarkan pada 

permasalahan sesuai dengan buku-buku penunjang yang relevan. 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis data 

sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sesuai dengan penelitian yaitu 

penggunaan onomatope dalam kumpulan cerita Mata yang Enak Dipandang dan 

Senyum Karyamin. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Penggunaan instrumen dalam penelitian, yaitu sebagai sarana penelitian 

berupa alat yang digunakan untuk mendapatkan serta mengumpulkan data sebagai 
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bahan proses analisis. Peneliti menggunakan metode kartu data berbentuk tabel 

dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti sendiri yang melakukan penelitian 

tersebut, maka dari itu peneliti melakukan pembacaan secara cermat terhadap 

sumber data yang digunakan berupa kumpulan cerita Mata yang Enak Dipandang 

dan Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari agar dapat menemukan konsep 

onomatope yang terkandung dalam isi cerita. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara menganalisis data yang telah dipilah dan dikelompokkan dalam sebuah table 

instrument untuk dijadikannya bahan penelitian. Agar memudahkan peneliti 

mengolah data dengan teori yang mendukung untuk data tersebut, maka kartu data 

yang digunakan untuk menunjukan konsep onomatope yang terkandung dalam isi 

cerita dalam kumpulan cerita Mata yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin 

karya Ahmad Tohari. Kartu berupa tabel berguna untuk mempermudah dalam 

pengecekan serta pengelompokan data.  

Dalam penjaringan data peneliti memberikan kode-kode pada setiap data yang 

telah dijaring sesuai dengan aspek yang diteliti. Setelah penjaringan data selesai, 

peneliti memasukkan data ke dalam korpus data untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, 

data tersebut digunakan untuk menganalisis sesuai dengan rumusan masalah. Berikut 

tabel penjaring data yang digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Tabel Penjaring Data 

Konsep Onomatope Berdasarkan Bentuk Kata Dasar 

dalam Kumpulan Cerita Mata yang Enak Dipandang dan  

Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari  

 

No Kode Data Makna Deskripsi 

1. 
KD/MED/BJRK/HLM-9/PG-

4/BRS-1 
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Keterangan: 

KD  : Kata Dasar 

MED  : Mata yang Enak Dipandang (Judul Buku) 

BJRK  : Bila Jebris Ada di Rumah Kami (Judul Cerpen) 

HLM-9 : Halaman 9 

PG-4  : Paragraf 4 

BRS-1  : Baris 1 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Tabel Penjaring Data 

Konsep Onomatope Berdasarkan Bentuk Kata Berimbuhan 

dalam Kumpulan Cerita Mata yang Enak Dipandang dan  

Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari 

 

No Kode Data Makna Deskripsi 

1. 
KB/MED/PK/HLM-1/PG-4/BRS-

1 

   

 

Keterangan: 

KB  : Kata Berimbuhan 

MED  : Mata yang Enak Dipandang (Judul Buku) 

PK  : Penipu Keempat (Judul Cerpen) 

HLM-13 : Halaman 13 

PG-2  : Paragraf 2 

BRS-1  : Baris 1 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Tabel Penjaring Data 

Konsep Onomatope Berdasarkan Bentuk Kata Ulang 

dalam Kumpulan Cerita Mata yang Enak Dipandang dan  

Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari 

 

No Kode Data Makna Deskripsi 

1. KU/SK/JJBS/HLM-23/PG-4/BRS-1    
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Keterangan: 

KU  : Kata Ulang 

SK  : Senyum Karyamin (Judul Buku) 

JJBS  : Jasa-jasa buat Sanwirya (Judul Cerpen) 

HLM-23 : Halaman 23 

PG-4  : Paragraf 4 

BRS-1  : Baris 1 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Tabel Penjaring Data 

Konsep Onomatope Berdasarkan Fungsi dalam Kumpulan Cerita  

Mata yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari 

 

No Kode Data 

Pemakaian Onomatope 

Makna Deskripsi 

P
em

b
en

tu
k

  
S

e
b

u
a

h
 N

a
m

a
  

P
em

b
en

tu
k

 N
a
m

a
 P

er
b

u
a
ta

n
 

P
en

u
n

ju
k

 K
ej

a
d

ia
n

 

P
em

b
en

tu
k

 E
m

o
si

 T
o
k

o
h

 

P
em

b
er

i 
E

fe
k

 b
a
g
i 

P
em

b
a
ca

 

1. MED/BJRK/ 

HLM-1/PG-

4/BRS-1/  

        

 

Keterangan: 

MED  : Mata yang Enak Dipandang (Judul Buku) 

BJRK  : Bila Jebris Ada di Rumah Kami (Judul Cerpen) 
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HLM-4 : Halaman 4 

PG-3  : Paragraf 3 

BRS-13 : Baris 13 

Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Tabel Penjaring Data 

Konsep Onomatope Berdasarkan Bentuk Asli Onomatope 

dalam Kumpulan Cerita Mata yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin 

Karya Ahmad Tohari 

 

No Kode Data Makna Deskripsi  

1. KU/SK/JJBS/HLM-23/PG-4/BRS-1    

 

Keterangan: 

KU  : Kata Ulang 

SK  : Senyum Karyamin (Judul Buku) 

JJBS  : Jasa-jasa buat Sanwirya (Judul Cerpen) 

HLM-23 : Halaman 23 

PG-4  : Paragraf 4 

BRS-1  : Baris 1 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan 

data deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang digunakan peneliti bertujuan untuk 

mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dari analisa sebelumnya, 

selanjutnya dihubungkan dengan sistem linguistik dalam karya sastra. 

Penelitian tentang konsep onomatope yang difokuskan pada bentuk dan 

fungsi onomatope pada isi sebuah cerita sesuai dengan konteks yang dituju. Tahap  
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selanjutnya adalah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi jenis onomatope berdasarkan teori keikonikan. Mencari 

onomatope dalam sumber data dengan cara membaca kumpulan cerita Mata 

yang Enak Dipandang dan Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari. 

b. Memberi tanda pada kata yang mengandung onomatope dalam Mata yang 

Enak Dipandang dan Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari. 

c. Melakukan penafsiran mengenai penggunaan kata onomatope dalam kalimat 

atau paragraf yang didasarkan sesuai buku-buku penunjang yang relevan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid. Selain ketekunan pengamatan, 

peneliti menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan keaslian dan 

kebenaran data.   

d. Menggunakan bahan referensi berupa kamus dan buku-buku terkait dengan 

penelitian. Kamus yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) untuk menemukan arti dari kata-kata yang kurang dipahami oleh 

peneliti.  

e. Mengidentifikasi masing-masing bentuk dan fungsi onomatope serta konsultasi 

dan tanya jawab dilakukan untuk mengecek dari interpretasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan dosen pembimbing. 


