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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab III ini membahas mengenai metode penelitian. Metode pada  

penelitian ini adalah tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data, 

instrumen penelitian, indikator, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekata kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya Straus ( dalam Syamsuddin 

2007:73). 

Penelitian kualitatif  ini berdasarkan pendapat dari Straus tidak 

menggunakan sistem hitungan melainkan menggunakan konsep-konsep yang 

bersifat abstrak. Penelitian ini  disebut penelitian deskriptif kualitatif. Karena 

peneliti mendeskripsikan semua data dan menganalisis yang termaksud data kohesi 

leksikal dan data kohesi gramatikal. 

 

3.2  Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data wacana berita yang terdapat pada 

surat kabar online kahaba net. Dongeng-dongeng tersebut dapat diakses pada 

alamat: 

https://www.google.com/search?q=kahaba+net&oq=kahaba+net&aqs=c

hrome..69i57j0l5.1836j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=kahaba+net&oq=kahaba+net&aqs=chrome..69i57j0l5.1836j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=kahaba+net&oq=kahaba+net&aqs=chrome..69i57j0l5.1836j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Beberapa wacana yang dijadikan sebagai bahan data penelitian merupakan 

wacana berita yang terdapat unsur hubungan bentuk kohesi (leksikal dan 

gramatikal) . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wacana 

berita pada surat kabar online kahaba net yang penelitiannya menerapkan sarana 

kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Pada surat kabar ini tidak memberikan 

informasi setiap hari, surat kabar ini mengelurkan informasi dalam satu minggu 

hanya 3-4 kali saja. Peneliti sendiri mengambil data yang akan di analisis dari 

rentang terbitan januari-februari 2018. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data, ada beberapa macam metode yang perlu peneliti  

gunakan untuk meneliti suatu objek. Menurut Sudaryanto (1993:132) metode ini 

dapat dibagi menjadi 2,  teknik baca dan teknik catat. 

 Langkah-langkah yang diambil yaitu sebagai berikut. 

1. Teknik baca 

a. Membaca wacana pada rubrik Kahaba Bima dala surat kabar Online 

Kahaba Net 

b. Menandai unsur-unsur kohesi apa saja yang terdapat dalam wacana rubrik 

Kahaba Bima dala surat kabar  Online Kahaba Net 

2. Teknik catat 

a. Mencatat  data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 

b. mendeskripsikan dan menganalisis data sesuai permasalahn yang di angkat 

oleh peneliti. 
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3.4  Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis sebagai berikut:  

a. Melakukan pengumpulan  data yang diperoleh dalam surat kabar online kahaba net 

pada rubrik kahaba Bima. 

b. Melakukan pemilihan data atau pengelolaan data yang termaksud data kohesi 

leksikal  dan data  kohesi gramatikal. 

c.  Melakukan analisis  data yang sudah dikumpulkan sesuai rumusan   masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

d.  Menyajikan hasil analisis data kohesi leksikal dan gramatikal yang ada pada surat 

kabar online kahaba net pada rubrik kahaba Bima. 

 

3.5  Penyajian Hasil Analisis Data  

Dalam penelitian terdapat dua metode yang perlu dilakukan untuk mengkaji 

hasil analisis data. Yang pertama ada metode formal dan yang kedua ada metode 

yang informal. Metode formal merupakan metode yang penilitiannya menggunakan 

bahasa yang tidak biasa, harus menggunakan diksi kata yang bagus sesuai kamus 

bahasa indonesia. Sedangkan metode yang nonformal hanya menggunakan bahasa 

yang biasa atau sederhana namun bisa langsung dipahami oleh setiap pembacanya. 

Jadi pada penelitian ini menggunakan metode penelitian non formal, karena 

memang penelitian ini mengkaji suatu teks atau wacana berita pada surat kabar. 

Bahasa yang digunakan dalam surat kabar sering kali menggunakan bahasa yang 

sederhana bahasa yang biasa saja  sehingga mudah dicerna dan di pahami karena 
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yang membaca surat kabar bukan hanya kalangan pemuda namun semua kalangan 

( masyarakat) membaca surat kabar.  

 

3.6  Instrumen data 

Melihat kembali tentang penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  

data yang secara  deskriptif, digunakanlah  instrumen utamanya adalah peneliti 

yang sudah di telitii oleh peneliti. Peneliti  melakukan segala kegiatan penelitian, 

mulai dari awal perencanaan penelitian sampai pada kesimpulan penelitian. Peneliti 

berperan sebagai instrumen dengan mengedepankan kemampuan memproses data 

secepatnya serta memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasi data (Moleong, 

2005: 17). 

KODE DAN kETERANGAN KOHESI GRAMATIKAL DAN 

KOHESI LEKSIKAL 

NO KODE KETERANGAN 

1 (28/02/SIN/Kahaba 01) Sinonim 

2 (28/02/KOL/Kahaba 05) Kolokasi 

3 (28/02/EKU/Kahaba 10) Ekuivalensi 

4 (26/01/RP2/ Kahaba 10) Repetisi Pengulangan Bentuk 

5 (18/02/RA/Kahaba 01) Referensi Anaforik 

6 (17/02/KS/Kahaba 10) Konjungsi Sebab 

7 (17/02/SP2/Kahaba 04) Substitusi Pronomina Orang Ketiga 

8 (17/2/KP2/Kahaba 10) Konjungsi Perlawanan 

9 (17/2/SP2/Kahaba 10) Substitusi Pronomina Ketiga 

10 (16/02/RK/Kahaba 01) Referensi Kataforik 

11 (14/02/KP1/Kahaba 01) Konjungsi Penambahan 

12 (13/02/KL/Kahaba 04) Konjungsi Lebih 

13 (13/02/SP1/Kahaba 04) Substitusi Pronomina Orang Pertama 

14 (18/02/RP1/Kahaba 01) Repetisi Pengulangan Sama Tepat 

15 (10/02/RP3/Kahaba 01) Repetisi Pengulangan Sebagian 

16 (18/02/KA/Kahaba 01) Konjungsi Akibat 
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TABEL 3.1 : INSTRUMEN KOHESI GRAMATIKAL DAN  

KOHESI LEKSIKAL 

Jenis kohesi Indikator 

Kohesi leksikal 1. Kohesi leksikal diperoleh dengan cara 

memilih kosa kata yang serasi 

2. Kohesi leksikal dibagi menjadi 

perulangan (repetisi), sinonim, 

antonim, hiponim, kolokasi, dan 

ekuivalensi. 

Kohesi gramatikal  1. Ada  dikarenakan oleh  adanya 

hubungan bentuk antar kata atau 

kalimat dalam wacana. 

2. Kohesi gramatikal  dibagi menjadi 

referensi (acuan), substitusi 

(penyulihan), elipsis (pelesapan), dan 

konjungsi (perangkaian). 

Diperoleh dari sumber Darma  (2014), Chaer  (1994), dan keraf (1984) 

Pada  analisis wacana rubrik Kahaba Bima  pada surat online kahaba net ini, 

yang diteliti adalah penanda kohesi gramatikal  dan penanda kohesi leksikal . pada 

tabel selanjutnya akan dijabarkan instrumen penanda kohesi gramatikal beserta 

indikatornya. 

Tabel 3.2 :  Instrumen Penanda Kohesi Leksikal 

Penanda 

leksikal  

Indikator 

Repetisi 

(perulangan) 

pengulangan sebuah kata yang di anggap penting dalam sebuah 

kalimat 

Sinonim berbentuk  frase bahasa yang maknanya mirip 

Antonim  Berbentuk frase atau kata yang saling berlawanan 

Hiponim  Berbentuk (kata, frase, atau kalimat) yang maknanya merupakan 

bagian makna dari suatu ungkapan yang lain. 

Kolokasi  Berbentuk frase yang mengungkapkan  seluruh 

kemungkinan adanya beberapa kata dalam kesatuan  yang 

sama. 

Ekuivalensi  Berbentuk frase yang mempunyai  makna yang sepadan. 

Diperoleh  dari sumber Tarigan  (2009), Chaer  (1994), Aminuddin  (1985) 
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Tabel 3.3 :  Instrumen Penanda Kohesi Gramatikal 

Penanda 

gramatikal  

Indikator 

Referensi 

(pengacuan) 

1. Guna untuk  merujuk/mengacu ke bagian teks yang lain 

2. Dibagi menjadi 2 bagian referensi eksoforik dan referensi 

endoforik (anaforik dan kataforik). 

Substitusi 

(penyulihan) 

1.  Guna  untuk  menjelaskan suatu unsur tertentu yang 

ditandai dengan penanda hubung kalimat. 

2.  Dibagi menjadi 2 pronomina,  pronomina persona dan 

pronomina penunjuk 

Elipsis 

(pelesapan) 

Guna  untuk  menghilangkan kata, frase, atau satuan lain dari 

kalimat sebelumnya pada kalimat berikutnya. 

Konjungsi 

(perangkaian) 

1. Dibagi menjadi konjungsi koodinatif, korelatif dan 

subordinatif. 

2. Guna untuk penghubung suatu kalimat dengan kalimat yang 

lain 

Diperoleh  dari sumber  Mujianto  (2010), Darma  (2014), Djajasudarma ( 1993). 

 

Pada tabel  berikut ini akan dituliskan instrumen unsur  penanda kohesi 

gramatikal beserta indikatornya yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.4 :  Instrumen Penanda Kohesi Gramatikal yang  

Berupa Referensi 

Penanda 

Referensi 

Indikator 

Eksofora  Mengacu sebenarnya dapat juga mengacu pada acuan yang diluar 

teks  

Endofora  1. Mengacu pada bagian teks lain 

a. Anafora (Penunjukan ke depan atau kekiri Merujuk dengan  

kata sebelumnya) 

 

 b. Katafora ( Penunjukan ke belakang atau ke kanan, 

Merujuk terhadap bagian teks yang sesudahnya) 

Diperoleh  dari sumber  Mujianto  (2010), Chaer  (2002) 

 

Pada tabel selanjutnya  akan dijabarkan instrumen penanda kohesi 

gramatikal substitusi sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 :  Instrumen Penanda Kohesi Gramatikal yang Berupa 

Substitusi 

Penanda 

substitusi 

Indikator  

Pronomina 

persona  

1. Digunakan untuk mengacu pada orang 

a. Pronomina pertama (mengacu pada diri sendiri) 

b. Pronomina kedua (mengacu pada orang yang di ajak 

berbicara) 

c. Pronomina ketiga (mengacu pada orang orang yang 

sedang dibicarakan) 

Pronomina 

penunjuk  

1. Digunakan untuk hal-hal  yang berada di sekitar 

pembicara 

a. Pronomina penunjuk umum ( mengacu kepata sesuatu 

yang jauh  atapun dekat  

Diperoleh  dari sumber  Djajasudarman (1993), Mujianto  (2010), Darma (2014) 


