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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 

2014:6). Penerapan metode yang bersifat deskriptif kualitatif ini menghasilkan 

data berupa kata-kata dalam bentuk kutipan. Proses dalam penelitian kualitatif 

lebih diutamakan karena hubungan antar bagian-bagian yang diteliti agar lebih 

jelas apabila diamati dalam proses. Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif 

kualitatif menuntut untuk menangkap aspek penelitian secara akurat serta 

memerhatikan secara cermat yang menjadi fokus penelitian sehingga interpretasi 

dapat dilakukan secara menyeluruh. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan 

yang digunakan untuk mengkaji analisis hubungan bahasa dengan konteks. 

metode deskriptif yang mendeskripsikan fakta dalam penelitian kemudian 

dianalisis sesuai dengan konteks penelitian dengan teori deiksis sosial.  Penelitian 

dalam novel Di Tanah Lada karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie ini 

menggunakan beberapa teori karena pada teori-teori yang ditemukan sangat 

berkaitan erat dengan permasalahan pada novel tersebut. Adapun teori yang 

digunakan antara lain; Teori Pragmatik dan Deiksis Sosial.  

 

 

 



 

31 
 

3.2 Sumber Data dan Data 

Dalam ilmu sastra, sumber data dari penelitian kualitatif adalah karya atau 

naskah, sedangkan data penelitiannya sebagai data formal adalah kata-kata, 

kalimat, dan wacana (Ratna, 2013:47). Sumber data dalam penelitian ini adalah 

novel Di Tanah Lada karya Ziggy Zezsya Zeoviennazabrizkie. Data dalam 

penelitian ini yaitu dialog, dan teks penceritaan dari penulis yang menggambarkan 

penokohan pad a novel Di Tanah Lada karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie 

yang mengandung deiksis sosial 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2012: 307) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 

instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Posisi peneliti dalam penelitian 

kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penelitiannya. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan tabel instrumen 

penelitian analisis deiksis sosial yang terbagi atas bentuk dan fungsi deiksis sosial 

yang digunakan untuk pengumpulan data. Bentuk deiksis sosial adalah wujud 

bahasa yang diungkapkan melalui kata, frasa, maupun klausa yang mengandung 

arti tertentu dalam rujukan kata yang terjadi dalam tindak tutur dari situasi sosial 

sedangkan fungsi deiksis sosial adalah kegunaan rujukan kata yang diungkapkan 

penutur terhadap lawan tutur yang terjadi dari situasi sosial. Adapun tabel 

instrumen penelitian analisis deiksis sosial sebagai berikut. 

 



 

32 
 

 Tabel 3.1 Indikator Penelitian Deiksis Sosial 

No. Aspek Fokus Indikator 

1. Bentuk Deiksis 

Sosial 

Kata Dasar 1. Satuan bahasa yang belum mendapat 

imbuhan 

2. Terdiri dari satu kata 

Kata Berimbuhan 1. Kata yang sudah mendapat imbuhan 

prefiks, infiks, dan konfiks 

2. Arti dan maksud kata meluas 

Kata Ulang 1. Kata perulangan atau akibat 

reduplikasi 

2. Terbentuk dengan mengulang kata 

dasarnya 

Kata Majemuk 1. Gabungan morfem dasar 

2. Mempunyai pola morfologis, 

gramatikal, dan semantik 

Frasa Eksosentrik 1. Tidak mempunyai perilaku sintaksis 

yang sama dengan keseluruhannya 

2. Gabungan kata nonpredikatif 

Frasa Endosentrik 1. Mempunyai perilaku sintaksis yang 

sama dengan keseluruhannya 

2. Dapat menggantikan kedudukan 

antar unsur 

2 Kategori 

Deiksis Sosial 

Eufemisme 1. Pengungkapan untuk sapaan dan 

julukan  

2. Memberikan makna positif dan 

negatif 

Honorifis 1. Penyebutan jabatan 

2. Memberikan makna positif dan 

negatif 

3. Fungsi Deiksis 

Sosial 

Menjaga Sopan 

Santun Berbahasa 

1. Perbedaan umur 

2. Kekerabatan 

3. Status sosial 

4. Eufemisme 

Membedakan Tingkat 

Sosial 

1. Perbedaan jabatan 

2. Pemilikan atas kekayaan yang 

bernilai ekonomis 

3. Latar belakang rasial 

4. Status pekerjaan 

Menjaga Sikap Sosial 

Kemasyarakatan 

1.  Perilaku dalam berbicara 

2. Gaya hidup sosial 

3. Eufemisme 

4. Perbedaan umur 

Memperjelas 

Kedudukan Seseorang 

1. Jabatan seseorang 

2. Gaya hidup sosial 

3. Reputasi sosial 
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4. Ukuran objektif seseorang 

Memperjelas Identitas 

Sosial Seseorang 

1. Jenis Kelamin 

2. Sifat Individu 

3. Latar belakang budaya 

4. Gaya hidup sosial 

Memperjelas 

Kedekatan Hubungan 

Sosial 

1. Sapaan kekerabatan 

2. Ukuran objektif seseorang 

3. Reputasi Sosial 

4. Perilaku dalam berbicara 

Memperjelas Latar 

Belakang Seseorang 

1. Budaya bahasa seseorang 

2. Pandangan objektif seseorang 

3. Jenis Kelamin 

4. Eufemisme 

Memperjelas Karakter 

Seseorang 

1. Penggunaan kata sapaan atau 

julukan 

2. Pandangan subjektif seseorang 

3. Reputasi sosial 

4. Pilihan kata sesuai konteks 

Melalui tabel indikator penelitian tersebut, adapun tabel korpus data deiksis 

sosial, tabel tabulasi bentuk deiksis sosial, dan tabel tabulasi fungsi deiksis sosial 

guna mempermudah penjaringan data penelitian sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Korpus Data Deiksis Sosial  

No. Kode Data Data Konteks 

1. 1B1K1/F1.F3.F4.F5.F6/1.2   

2.    

 

Keterangan: 

B1 : Kata Dasar  F1 : Menjaga Sopan Santun Berbahasa 

B2 : Kata Berimbuhan F2 : Membedakan Tingkat Sosial 

B3 : Kata Ulang  F3 : Menjaga Sikap Sosial Kemasyarakatan 

B4 : Kata Majemuk  F4 : Memperjelas Kedudukan Seseorang 

B5 : Frasa Eksosentrik F5 : Memperjelas Identitas Sosial Seseorang 

B6 : Frasa Endosentrik F6 : Memperjelas Kedekatan Hubungan Sosial 
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B7 : Frasa Koordinatif F7 : Memperjelas Latar Belakang Seseorang 

B8 : Frasa Apositif  F8 : Memperjelas Karakter Seseorang 

B9 : Klausa   2 : Baris 

K1 : Kategori Eufemisme 1 : Halaman 

K2 : Kategori Honorifis 1 : Nomor data 

 

Tabel 3.3 Tabulasi Bentuk dan Kategori Deiksis Sosial  

No. Bentuk/Kategori Data Interpretasi 

1.  1B1K1   

2.    

3.    

 

Tabel 3.4 Tabulasi Fungsi Deiksis Sosial  

No. Fungsi Data Interpretasi 

1.  F1.F3.F4.F5.F6   

2.    

3.    

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. 

Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data (Soebroto dalam Al ma’ruf, 2009: 6). Teknik tersebut dilakukan 

untuk mencari dan mengetahui data-data bentuk dan fungsi deiksis sosial yang 

terdapat pada Di Tanah Lada karya Ziggy Zezsya Zeoviennazabrizkie dengan 

mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis berdasarkan 
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teori sebagai rujukan yang berkaitan dengan deiksis sosial. Secara hermeneutis, 

teknik pustaka ini dilakukan dengan penghayatan secara langsung dan 

pemahaman arti secara rasional.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2014: 103) analisis data merupakan proses mengurutkan 

data, mengelompokkan data, memberi kode data dengan maksud untuk 

memahami maknanya sesuai dengan masalah dalam penelitian. Dengan kata lain 

analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.  Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan, 

mengklasifikasikan, dan menganalisis data. data dengan cara mencatat tuturan 

tokoh dan narasi deskriptif penulis dalam novel yang sesuai dengan karakteristik 

penelitian, yaitu deiksis sosial. Mengklasifikasikan data berdasarkan deiksis 

sosial, dan konteks tuturan sebelum melakukan analisis data. Menganalisis data 

berdasarkan metode analisis kontekstual. Konteks yang dimaksud meliputi 

lingkungan fisik maupun non-fisik datau konteks situasi tutur (maksud tutur, 

lokasi tutur, peserta tutur, dll).  

Pemahaman teori pragmatik, teori semantik, dan deiksis sosial juga 

diperlukan. Pengkajian yang dilakukan dengan membaca, memahami dan 

menafsirkan isi novel untuk mengetahui bentuk dan fungsi deiksis yang terdapat 

pada novel tersebut. Dengan demikian, teori tersebut dapat digunakan untuk 

menganalisis dengan mengkaitkan isi pada novel Di Tanah Lada  karya Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie dengan realita.  
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Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari 

Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis 

data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

1) Pengumpulan Data 

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data berdasarkan 

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian 

dikembangkan penajaman data melalui data selanjutnya. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan 

diverifikasi (Miles dan Huberman, 2008:16). 

3) Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk 

menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 

2008:84). 

4) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang 

utuh (Miles dan Huberman, 2008:18). Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung.  
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3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan terkait keabsahan data adalah 

teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2010:125). Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penelitian, 

dan triangulasi teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi teori. Triangulasi teori memanfaatkan teori-teori untuk 

dipadukan. Data-data yang dikumpulkan melalui teknik pustaka. Selanjutnya 

teori- teori tersebut kemudian dipadupadankan untuk mengecek data-data yang 

telah diperoleh guna dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

Keabsahan data diperlukan untuk menguji dan memastikan bahwa data  yang 

digunakan dalam sebuah penelitian benar-benar data yang valid. Langkah-langkah 

yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid antara lain. Membaca 

berulang-ulang novel Di Tanah Lada karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie 

untuk memahami teks-teks yang terdapat di  dalamnya,  sehingga  dapat 

memperoleh keakuratan data. 

1) Membaca berulang-ulang novel Di Tanah Lada karya Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie untuk memahami teks-teks yang terdapat di 

dalamnya, sehingga dapat memperoleh keakuratan data. 

2) Mengamati  dilakukan  untuk  menemukan  ciri-ciri  utama  dalam  konteks 

yang relevan  dengan  persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong,  2014:  177). Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 
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kesungguhan, ketelitian, dan kecermatan peneliti dalam mengamati dan 

mengidentifikasi data. 

3) Memeriksa dengan teman sejawat melalui diskusi, teknik yang dilakukan 

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi analitik dengan ahli. Kegiatan  ini dilakukan sebagai salah satu 

cara agar analisis data benar-benar  dapat dipertanggungjawabkan 

keakuratannya. 

 

3.7  Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilalui atau dikerjakan dalam penelitan ini 

sebagai berikut. 

1) Mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan kajian pragmatik. 

2) Membaca dengan cermat novel Di Tanah Lada karya Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015). 

3) Membaca ulang dengan cermat novel Di Tanah Lada karya Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie untuk menemukan deiksis sosial dan kaitannya 

terhadap kesantunan berbahasa dalam novel tersebut. 

4) Mengumpulkan data yang berupa deiksis sosial. 

5) Mengklasifikasikan dan menganalisis data dengan teori relevan yang 

digunakan dalam penelitian. 

6) Menyimpulkan hasil penelitian. 

 

 

 


