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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan langkah yang ditempuh, alat, prosedur, dan 

teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan 

cara kerja yang sistematis, rasional, dan terarah dalam memudahkan pelaksanaan 

penelitian (Kesuma, 2007: 1). Metode ialah cara menganalisis suatu fenomena, 

sedangkan metode penelitian dalam hal ini penelitian kualiatif mencakup 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan yang berlangsung secara bertahap untuk 

membentuk suatu prosedur kerja yang dilakukan dengan sistematis. Penelitian yang 

berjudul “Analisis Sinonim pada Bahasa Komentator Sepak Bola Piala Presiden 

2018 di Indosiar” menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu konsep dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar, 

sesuai dengan pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri yang berhubungan 

dengan masyarakat melalui bahasanya (Kirk dan Miller dalam Djajasudarma, 

2006:11). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti 

membahas kebahasaan yang terdapat dalam komentar sepak bola. Penelitian bahasa 

merupakan kegiatan yang menjelaskan atau memaparkan tentang objek penelitian 
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yang berkaitan dengan keseluruhan konteks yang memungkinkan adanya data 

penelitian (Mahsun, 2007: 31). 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang tepat digunakan untuk mendukung jenis penelitian 

kualitatif adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ialah memaparkan 

data-data berupa kata-kata atau gambaran supaya mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan, serta data yang dikumpulkan bisa saja berupa video, catatan, ataupun 

naskah. Data digambarkan sesuai dengan ciri-ciri aslinya dan data yang disusun 

dalam tulisan secara kebahasaan (Djajasudarma, 2006: 16–17). Penelitian deskriptif 

yang digunakan peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang dikaji. Jika dilihat dari penelitian yang peneliti kaji, bidang bahasa dalam 

bahasa komentator sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar tentu membutuhkan 

metode yang tepat untuk menelitinya. Sesuai dengan permalasahan dan tujuan 

penelitian, maka peneliti menggunakan metode deskriptif, yakni penulis 

mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai bentuk sinonim pada bahasa 

komentator sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. Metode deskriptif ini 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara kualitas hasil 

penelitian berdasarkan bentuk sinonim, asal kata pasangan sinonim, dan nilai rasa 

pasangan sinonim dalam bahasa komentator sepak bola Piala Presiden 2018 di 

Indosiar. Melalui metode penelitian ini, diharapkan peneliti akan lebih relevan dan 

sistematis untuk mendapatkan hasil data yang akurat. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

3.1 Data 

Data yang diambil oleh peneliti berupa sinonim berbentuk kata dan frasa 

dari transkrip dalam bahasa komentar oleh komentator sepak bola Piala Presiden 

2018 di Indosiar yang diunduh dari media Youtube. Pada penelitian ini, data yang 

digunakan adalah bahasa dalam komentar yang berupa sinonim yang disampaikan 

oleh komentator sepak bola. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data menurut Arikunto (2006: 129) merupakan subjek dari mana 

data tersebut diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bahasa 

komentar oleh komentator dari situs youtube berupa video cuplikan acara olahraga 

sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar yang kemudian ditranskripsikan dalam 

bentuk tulisan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah program 

acara olahraga sepak bola Piala Presiden2018 di Indosiar pada bulan Januari 

hingga Februari 2018. Selain itu, pembatasan memperhatikan kejenuhan data jika 

data yang ditemukan berulang-ulang memiliki gejala yang sama. Dengan 

pembatasan ini, peneliti dapat lebih terfokus. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk 

mengelompokkan dan melakukan analisis terhadap data sehingga menghasilkan 

data yang mudah diolah. Instrumen yang dimaksud dapat digambarkan pada tabel 

3.1 sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 

Korpus Data 

No. Data Kode Data 

1.  TD1/V1/K1 

2.  TD1/Y1/K1 

3.  TD1/R1/K1 

4.  TD1/BK1/K1 

5.  TD1/BB1/K1 

 

Keterangan : 

TD  : Transkip Data 

V  : Valen 

Y  : Yuke 

R  : Rendra 

BK  : Bung Kus 

BB  : Bung Binder 

K  : Komentar 

d  : data 

 

Tabel 3.1 di atas dapat diketahui melalui indikator yang merupakan penanda 

dari setiap fokus permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. 

Indikator ini diambil melalui perincian dari definisi maupun aspek lain yang 

berhubungan erat dengan aspek yang dikaji pada setiap permasalahan. Oleh sebab 

itu, dapat dipaparkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Tabel Indikator 

No. Aspek Indikator 

1. Bentuk-bentuk 

Sinonim 

a. Nomina dan nomina 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

 Bentukan dasar dan bentuk dasar 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

b. Verba dan verba 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

c. Adjektiva dan adjektiva 
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 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

d. Adverbia dan adverbia 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

e. Frasa nomina 

 Frasa dasar dan bentuk dasar 

f. Frasa verba 

 Frasa dasar dan frasa dasar 

g. Frasa adjektiva 

 Frasa dasar dan bentuk dasar 

 Frasa dasar dan frasa turunan 

 Frasa dasar dan frasa dasar 

2. Asal Kata Pasangan 

Sinonim 

a. Asli dan asli 

 Berasal dari bahasa Indonesia 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

 Frasa dasar dan frasa turunan 

 Frasa dasar dan frasa dasar 

b. Asli dan serapan 

 Berasal dari bahasa Indonesia 

 Berasal dari bahasa asing atau bahasa 

daerah 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

 Frasa dasar dan bentuk dasar 

 Frasa dasar dan frasa dasar 

 Bentuk dasar dan bentukan dasar 

3. Nilai Rasa (Makna 

Emotif) Pasangan 

Sinonim 

a. Halus dan halus 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

 Bentuk dasar dan bentukan dasar 

 Frasa dasar dan bentuk dasar 

 Frasa dasar dan frasa turunan 

 Bentuk dasar dan frasa dasar 

 Frasa dasar dan frasa dasar 

 Sopan 

b. Halus dan kasar 

 Bentukan dasar dan bentukan dasar 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 

 Sopan 

 Tidak sopan  

c. Kasar dan kasar 

 Bentuk dasar dan bentuk dasar 
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 Tidak sopan 

 Pengaruh konteks budaya 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

data yang diperlukan dari subjek penelitian yaitu program acara olahraga sepak 

bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. Pengumpulan data tersebut sangat diperlukan 

dalam suatu penelitian ilmiah. 

Dalam prosesnya langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data sebagai berikut : 

1) Mentranskrip video dalam acara olahraga sepak bola Piala Presiden 2018 

di Indosiar pada bulan Januari hingga Februari 2018 untuk menganalisis 

sinonim yang terdapat dalam bahasa komentator sepak bola tersebut. 

2) Mengidentifikasi data sinonim yang terdapat dalam bahasa komentar 

sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar. Dalam mengidentifikasi 

sinonim dalam acara tersebut, peneliti membatasi pada (a) bentuk sinonim, 

(b) asal kata pasangan sinonim, dan (c) nilai rasa pasangan sinonim. 

3) Mengidentifikasi data sinonim yang diperoleh. 

4) Data yang sudah didapatkan kemudian akan dianalisis lebih lanjut dan 

dimasukkan ke dalam tabel analisis. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data pada 

penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis sebagai berikut. 

1) Melakukan analisis data yang diperoleh dengan cara mencari data yang

memiliki makna sama, kemudian mensubtitusikan data sinonim dalam

konteks yang berbeda atau konteks yang sama, dalam acara olahraga sepak

bola Piala Presiden 2018 di Indosiar.

2) Menyimpulkan hasil analisis sinonim yang terdapat pada bahasa komentar

sepak bola Piala Presiden 2018 di Indosiar.

3) Menyajikan hasil analisis sinonim yang terdapat pada komentar sepak bola

Piala Presiden 2018 di Indosiar.




