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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

  Penelitian yang berjudul Gaya Bahasa dalam Debat Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018 ini merupakan analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan 

stilistika. Menurut pendapat Harimurti Kridalaksana (dalam Dwi, 2018:24) 

stilistika adalah pertama ilmu yang menyelidiki bahasa yang di pergunakan dalam 

karya sastra: ilmu interdisipliner antara linguistik dan kesusasatraan. Kedua 

penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.  

Menurut pendapat (Imron, 2009:69) kajian stilistika berpangkal pada bentuk 

ekspresi, bentuk bahasa kias, dan aspek bunyi. Hal penting yang diteliti dalam 

kajian stilistika adalah berbagai variasi dan ragam gaya bahasa yang dihubungkan 

dengan kerangka sosial. Banyak tanda-tanda linguistik yang dapat memberikan 

informasi sosial seperti aksen, dialek, sampai pada pemilihan diksi dan sistem 

gramatikanya.  

Menurut pendapat Turner (dalam Djoko 1999) bahwa stilistika bagian 

linguistik yang memusatkan perhatian pada variasi penggunaan bahasa. 

Dikemukakan bahwa stilistika berarti studi gaya yang menyarankan bentuk suatu 

ilmu pengetahuanatau paling sedikit berupa studi yang metodis. Stilistika berkaitan 

erat dengan gaya bahasa, karena dengan adanya teori stilistika peneliti mampu 

menganalisis data berdasarkan gaya bahasa.  

Peneliti menggunakan gaya bahasa dalam percakapan debat Pemilihan 

Gubernur Jawa Timur 2018 sebagai data dalam analisis. Analisis yang akan 
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dipaparkan berupa data analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Menurut 

pendapat Moleong (dalam Sulistiyono, 2015:40) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memamanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Selain pendapat diatas terkait peneltian kualitatif, berikut adalah menurut 

pendapat Sugiyono (dalam Dwi, 2018:5) berpendapat bahwa metode penelitian 

kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti menggunakan metode deskriptif, artinya 

dalam penelitian ini bersifat mendeskripsikan, memaparkan dan menganalisis data 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ini untuk membantu penelitian 

yang nantinya  akan menjelaskan secara deskriptif tentang data analisa yang akan 

diambil dalam tuturan seseorang. Penelitian kualitatif adalah tata cara  seorang 

peneliti dalam mendiskripsikan sebuah data dalam bentuk kata-kata tertulis atau 

lisan yang bersumber dari tuturan orang dan prilaku seseorang. Penelitian kualitatif 

didasarkan pada suatu kondisi objek yang akan dituju. Objek yang dimaksud yakni 

berupa bentuk percakapan yang dilakukan dalam debat Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018.  

Meskipun demikian, peneliti kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik 

pengembangan yang berbeda, sesuai dengan kreativitasnya. Peneliti nantinya akan 

menganalisis data  kualitatif berupa tuturan yang diucapkan dari masing-masing 

calon Gubernur Jawa Timur 2018. Penggunaan penelitian kualitatif ini lebih 
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menekankan pada sebuah pemaknaan gaya bahasa yang dilakukan dalam sebuah 

percakapan debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada analisis data bersifat 

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi 

 

3.2 Sumber Data dan Data  

 Sumber data yang diambil peneliti dari situs youtobe live CNN Indonesia 

FULL! Debat Publik Pilgub Jatim 2018 ; Khofifah-Emil & Gus Ipul-Puti yaitu 

berupa video debat yang dilakukan oleh masing-masing calon Gubernur Jawa timur 

2018. Video yang berisikan tentang sebuah capaian visi misi Jawa Timur yang 

dilakukan oleh masing-masing dari pasangan Khafifah Indar Parawansa dengan 

Emil Dardak dan pasangan urut dua Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Puti Guntur 

Soekarno untuk menjadikan Jawa Timur lebih baik kedepannya. Pengambilan 

video debat ini yang pertama dilakukan pada debat tangal 10 April 2018, kedua 8 

Mei 2018, dan yang ketiga 23 Juni 2018. Melalui video tersebut peneliti 

mendapatkan sumber data yang sesuai dengan judul bahasan yang diambil yakni 

gaya bahasa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.  

 Data merupakan atas kumpulan dari hasil pemerolehan transkrip yang 

diperoleh dari video debat pemilihan Calon Gubernur Jawa Timur 2018. Transkrip 

akan dijadikan bentuk data keapsahan penelitian ini. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang disampaiikan oleh (Sriyanti, 2019:89) data yang digunakan dalam 

sebuah peneltian adalah data yang sebenar-benarnya dan dapat dipercaya, karena 

jika data yang digunakan salah akan menghasilkan informasi yang salah. Data yang 
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diam  bil peneliti berupa hasil transkrip percakapan yang dilakukan oleh Khafifah 

Indar Parawansa dengan Emil Dardak dan pasangan urut dua Saifullah Yusuf (Gus 

Ipul) dengan Puti Guntur Soekarno. Percakapan yang diambil itulah nantinya akan 

dijadikan sebuah data penelitian yang mengarah pada gaya bahasa debat. Peneliti 

lebih menekankan pada gaya bahasa yang dilakukan oleh masing-masing pasangan 

nomer urut satu dan nomor urut dua. Data pertama berupa video percakapan debat 

dengan tema “Kesejahteraan Masyarakat”. Data kedua berupa video percakapan 

debat  dengan tema “Ekonomi dan Pembangunan”. Data ketiga yakni berupa video 

percakapan debat dengan tema “Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan Publik”. 

Ketiga percakapan yang terdapat dalam video debat pemilihan Gubernur Jawa 

Timur itulah akan dijadikan sebagai data penelitian.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data  

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik menyimak 

dan mencatat. Menyimak untuk membantu peneliti dalam memahami isi dari video 

debat dan mencatat untuk membantu peneliti dalam proses analisis yang nantinya 

akan dijadikan data penelitian. Penggunaan teknik menyimak dan mencatat ini 

sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik menyimak dan catat 

ini dipilih oleh peneliti untuk mengambil subjek data penelitian yang berupa video 

yang nantinya berupa transkrip data 

 Teknik menyimak dan mencatat ini digunakan peneliti untuk mentranskrip data 

dari video debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Pengumpulan data dengan 

teknik ini digunakan peneliti untuk menangkap hasil percakapan yang dilakukan 

dalam debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Pengumpulan data adalah 
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pengumpulan data sangat tergantung kepada peneliti sebagai alat pengumpulan data 

(Nuri, 2017:68). Maksudnya peneliti harus benar-benar teliti dalam mentraskrip 

percakapan hasil debat tersebut. Peneliti menstranskrip data percakapan debat  

harus jelas dan harus sesuai dengan yang di ucapkan dari masing-masing pasangan 

Gubernur Jawa Timur 2018 tidak menambah ataupun mengurangi. Pengumpulan 

data harus sesuai dengan apa yang dibicarakan dari masing-masing calon Gubernur 

Jawa Timur 2018.   

 Peneliti harus melakukan pengumpulan data sesuai dengan prosedur. 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang pertama peneliti mengambil tiga 

video debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 di situs youtobe. Kedua peneliti 

mlihat hasil download video yang sudah diambil di situs youtobe. Ketiga peneliti 

mulai melihat, menyimak dan mencatat hasil debat dari ketiga video Pemilihan 

Gubernur Jawa Timur 2018. Keempat hasil dari catatan yang sudah di buat peneliti 

dibuat transkrip percakapan debat. Kelima peneliti mulai menganalisis hasil 

penelitian yang sudah ditranskrip tersebut ke dalam bentuk tabel intrumen 

penelitian dengan mengkaitkan teori yang dikaji kedalam data percakapan tersebut.  

 

3.4 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian ini yang paling utama adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 

melakukan pengumpulan dan pemecahan terhadap analisis data yang akan diteliti 

dengan penafisiran dan pemahaman yang tepat. Hal ini tentunya mengarahkan 

peneliti untuk lebih memahami konsep dan teori yang berkaitan dengan ilmu bahasa 

dan stilistika terutama dalam gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna 

yang terkandung di dalamnya. 
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 Berdasarkan teori yang berkaitan dengan gaya bahasa pengambilan data yang 

digunakan peneliti yakni mengamati video, setelah peneliti melakukan pengamatan 

terhadap video debat peneliti melakukan trasnkrip percakapan yang dituturkan 

dalam debat. Peneliti kemudian menganalisis data berdasarkan teori gaya bahasa. 

Agar mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan konsep penelitian. Peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa data transkrip percakapan yang nantinya 

akan dikelompokkan kedalam kolom identifikasi. Kolom tersebut nantinya akan 

berisi tentang tata cara peneliti dalam menganalisis data transkrip percakapan 

pemilihan debat Gubernur Jawa Timur 2018.  

Gaya bahasa tersebut di bagi atas dua hal yakni gaya ahasa retoris dan gaya 

bahasa kiasan. Gaya bahasa retoris terbagi atas aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis 

atau preteresio, apostrof, asindenton, polisindenton, kiasmus, elepsis, eufemismus, 

litotes, histeron proteron, pleonasma dan tautologi, perifrasis, prolepesis atau 

anatisipasi, erotesis atau pertanyaan retoris,  silespsis dan zeugma, koreksio atau 

epanortesis, hiperbol, paradoks, dan oksimoron.  

Sedangkan untuk gaya bahasa kiasan yakni persamaan atau simile, metafora, 

alegori, parabel, dan fabel, personofikasi atau prosopopoeia, alusi , eponim, epitet, 

sineksdoke, metonomia, antonomasia, hipalase, ironi, sarkasme, sinisme, satire, 

inuendo, antifrasis, dan pun atau paronomasia. Setelah itu peneliti akan 

mendriskripsikan hasil temuan yang terkait gaya bahasa retoris dan kiasan yang 

terdapat pada debat pemilihan calon guberbur Jawa Timur 2018. Berikut data yang 

akan dijadikan peneliti dalam menganalisis penelitian yang akan diteliti. 
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Tabel 3.1   

Instrumen Penelitian   

No  
Nomer 

data 

Gaya bahasa 
Data Keterangan 

(Retoris) 

  a. Aliterasi   

  b. Asonansi    

  c. Anastrof   

  d. Apofasis atau preteresio    

  e. Apostrof   

  f. Asindenton    

  g. Polisindenton    

  h. Kiasmus    

  i. Elepsis    

  j. Eufemismus    

  k. Litotes    

  l. Histeron proteron    

  m. Pleonasma    

  n. Tautologi    

  o. Perifrasis    

  p. Prolepsis atau anatisipasi    

  q. Erotesis atau pertanyaan retoris    

  r. Silepsis dan zeugma    

  s. Koreksio atau epanurtesis   

  t. Hiperbol   

  u. Paradoks    

  v. Aksimoron   

No  
Nomer 

data  

Gaya bahasa  
Data Keterangan 

(Kiasan) 

  a. Persamaan atau simile   

  b.  Metafora    

  c. Alegori    

  d. Parabel dan Fabel    

  e. Personifikasi atau prosopopoeia    

  f. Alusi    

  g. Eponim    

  h. Epitet   

  i. Sinekdoke   

  j. Metonomia    

  k. Antonomasia    

  l. Hipalase    

  m. Ironi, Sarkasme, sinisme   

  n. Satire    

  o. Inuendo   

  p. Antifrasis    

  q. Pun atau Paronomasia   
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3.5 Indikator Penelitian  

 Indikator penelitian merupakan suatu bentuk acuan yang berupa ciri-ciri, aspek-

aspek atau sifat atau karakter dari variabel (Noor, 2017:98). Berdasarkan penelitian ini 

maka indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang gaya bahasa 

berdasarkan tidak langsungnya makna yang terdapat dalam percakapan debat. Gaya 

bahasa tersebut di bagi atas dua hal yakni gaya ahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. 

Gaya bahasa retoris terbagi atas aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis atau preteresio, 

apostrof, asindenton, polisindenton, kiasmus, elepsis, eufemismus, litotes, histeron 

proteron, pleonasma dan tautologi, perifrasis, prolepesis atau anatisipasi, erotesis atau 

pertanyaan retoris,  silespsis dan zeugma, koreksio atau epanortesis, hiperbol, paradoks, 

dan oksimoron. Sedangkan untuk gaya bahasa kiasan yakni persamaan atau simile, 

metafora, alegori, parabel, dan fabel, personofikasi atau prosopopoeia, alusi , eponim, 

epitet, sineksdoke, metonomia, antonomasia, hipalase, ironi, sarkasme, sinisme, satire, 

inuendo, antifrasis, dan pun atau paronomasia.Penelitian ini nantinya akan membahas 

terkait indikator penelitian yang berkaitan dengan tindak tutur ekspresif dan strategi 

tindak tutur ekspresif. Berikut indikator penelitian yang terdapat dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2 Indikator penelitian 

No  Aspek  Sub Aspek  Indikator  

1.  

 

Retoris  Aliterasi  a) Adanya  perulangan konsonan. 

b) Digunakan untuk penekanan dalam 

sebuah kalimat dan kata.  

c) Terletak baik di awal, tengan maupun 

di akhir kalimat.  

Asonansi  a) Adanya perulangangan bunyi vokal.  

b) Digunakan untuk penekanan atau 

sekedar keindahan.  
c) Terletak baik di awal, tengan maupun 

di akhir kalimat. 

Anastrof  a) Gaya bahasa yang diperoleh dari 

pembalikan susunan yang terdapat 

dalam kalimat. 
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No  Aspek  Sub Aspek  Indikator  

Apofasis  a) Penggunaan gaya bahasa dimana 

adanya menegaskan seseuatu hal, 

akan tetapi terlihat menyangkal.  

b) Gaya bahasa yang memalingkan 

suatu hal, akan tetapi sebenarnya hal 

yang dipalingkan itu adalah yang 

menjadi tujuannya.  

c) Gaya bahasa yang seolah-olah 

melindungi atau menyembenyukan 

suatu hal akan tetapi sebenarnya 

tujuannya yakni memamerkan  

Apostrof  a) Gaya bahasa pengalihan objek yang 

dituju.  

b) Objek yang dialihkan biasanya 

kepada seseorang yang sudah 

meninggal, kepada barang, dan sosok 

khayalan. Sehingga tidak tampak 

sedang berbicara dengan hadirin.  

Asindenton  a) Merupakan suatu gaya bahasa, 

bersifat padat, dan mampat.  

b) Berupa kata, frasa atau klausa yang 

tidak dihubungkan dengan kata 

penghubung. Biasanya hanya di 

pisahkan dengan tanda baca koma 

saja.  

Polisindeton  a) Merupakan gaya bahasa yang 

mebersifat padat dan mampat.  

b) Berupa kata, frasa atau klausa yang 

dihubungkan dengan kata 

penghubung.  

Kiasmus  a) Gaya bahasa perulangan atau 

pembalikan dua kata dalam satu 

kalimat.  

Elepsisis a) Gaya bahasa yang berwujud 

menghilangkan unsur kalimat.  

b) Kalimat yang di ucapkan bisa saja di 

tafsirkan oleh pembaca dan juga 

pendengar.  

Eufemismus  a) Gaya bahasa berupa ungkapan-

ungkapan yang positif.  

b) Ditujukan kepada pembaca dan juga 

pendengar.  

 

Litotes  a) Gaya bahasa yang menyatakan 

merendahkan diri. Dengan 

pernyataan yang disampaikan kurang 

dari kenyataan yang sebenarnya.   
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No  Aspek  Sub Aspek  Indikator  

b) Gaya bahasa yang berasal dari fikiran 

seseorang lalu pikiran tersebut 

dinyatakan dengan menyangkal 

lawan katanya.  

Histeron 

proteron  

a) Gaya bahasa yang memiliki 

kebalikan dari sesuatu yang logis 

atau wajar. 

Pleonasma  a) Penggunaan bahasa yang berlebih  

b) Kata berlebih jika di hilangkan tetap 

membentuk satu makna yang utuh.  

Tautologi  a) Gaya bahasa yang menyatakan 

perulangan dari kata sebelumnya atau 

kata lain.  

Prifrasis  a) Gaya bahasa yang dapat mengubah 

kata-kata yang berlebih tersebut 

menjadi lebih ringkas.  

Prolepsis  a) Gaya bahasa di mana seseorang 

memperngunakan  lebih dahulu kata-

kata atau sebuah kata sebelum 

peristiwa atau gagasan yang 

sebenarnya terjadi.  

Erotesis  a) Semacam pertanyaan yang 

digunakan dalam sebuah pidato. 

b) Memiliki tujuan untuk mencapai efek 

yang mendalam dan penekanan yang 

wajar serta tidak menghendaki suatu 

jawaban.  

Silepsis  a) Penggunaan dua kata yang 

berdekatan dengan sela kata 

penghubung. Akan tetapi hanya satu 

kata yang mempunyai hubungan 

dengan kata pertama. 

Zeugma  a) Gaya bahasa yang digunakan untuk 

membawahi kedua kata berikutnya.  

b) Dengan membelalakkan mata dan 

telinganya, ia mengusir orang itu. 

Koreksio  a) Berawal dari sebuah pernyataan 

mula-mula menegaskan, akan tetapi 

setelah itu memperbaiki.  

Hiperbola a) Pernyataan yang menyatakan yang 

berlebih.  

b) Membesar-besarkan suatu 

pernyataan.   

Paradoks  a) Gaya bahasa yang bertentangan 

dengan kenyataan yang ada.  



34 
 

 

No  Aspek  Sub Aspek  Indikator  

b) Gaya bahasa yang menarik perhatian 

karena adanya suatu kebenaran yang 

ada.  

Oksimoron a) Gaya bahasa yang bertentangan 

dengan menggunakan kata yang 

berlawanan.  

b) Bersifat memaparkan hal yang 

mengena di hati.  

2.  Kiasan  Simile  a) Perbandingan yang bersifat eksplisit, 

artinya bahwa ia langsung 

menyatakan sesuatu.  

b) Pernyataan ini biasanya terdapat kata 

seperti, sama, sebagai, bagaikan, 

laksana.  

Metafora  a) Pernyataan yang membandingkan 

atau mengumpamakan suatu objek 

secara jelas. 

b) Kedudukan metafora ini bisa subyek, 

objek, dan lainnya.  

c) Pernyataan yang bisa bermakna 

sesuatu yang hidup, yakni kita bisa 

menentukan makna dasarnya 

d) Pernyataan yang bisa bermakna 

susuatu hal yang tidak bernyawa, 

yakni kita tidak menemukan 

konotasinya lagi atau makna 

dasarnya lagi.  

Alegori  a) Perbandingan suatu hal yang lain 

terhadap objek.  

b) Bersifat abstrak dan tujuannya jelas 

tersurat. 

Parabel  a) Pernyataan singkat terkait dengan 

tokoh-tokoh. 

b) Menyampaikan suatu kebenaran 

moral atau kebenaran spiritual. 

Fabel  a) Pernyataan yang mengaitkan tentang 

binatang, mahkluk tidak bernyawa, yang 

bertindak seolah-olah sebagai manusia.  

b) Tujuannya menyampaikan ajaran 

moral dan budi pekerti.  

Personifikasi  a) Pernyataan yang menyatakan benda 

mati atau barang-barang yang tidak 
bernyawa seolah-olah memiliki sifat 

kemanusiaan.  

b) Perbandingan itu dalam tindak-

tanduk, perasaan, dan perwatakan 

manusia lainya.  
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No  Aspek  Sub Aspek  Indikator  

Alusi  a) Pernyataan yang mensugestikan 

kesamaan orang, tempat dan 

peristiwa. 

b) Pernyataan yang harus ada keyakinan 

bahwa hal yang di jadikan alusi 

dikenal juga oleh pembaca atau 

pendengar.  

Eponim  a) Pernyataan yang namanya sering di 

hubungkan dengan sifat tertentu. 

b) Hercules  untuk menyatakan 

kekuatan.  

Epitet  a) Suatu frasa deskriptif  yang 

menjelaskan atau menggantikan 

nama orang. 

b) Misalnya lonceng pagi untuk ayam 

jantan.  

Sinekdoke  a) Pernyataan yang menggunakan 

bahasa figuratif atau berdasarkan 

atau berdasarkan pemikiran 

seseorang.  

b) Menyatakan secara keseluruhan pars 

pro tato dan sebagian totum proparte 

Metonimia a) Gaya bahasa yang menggunakan 

perumpamaan yang memiliki 

persamaan atau pertalian yang dekat.  

b) Ialah yang menyebabkan air mata 

yang gugur.  

Antonomasia a) Gaya bahasa yang di gunakan untuk 

mengganti nama diri atau gelar resmi 

atau jabatan untuk menggantikan 

nama diri. 

b) Yang mulia tak dapat menghadiri 

pertemuan ini.  

Hipaslase  a) Gaya bahasa dimana kata tertentu di 

pergunakan untuk menerangkan 

sebuah kata.  

 

b) Ia berbaring diatas bantal yang 

gelisah. Yang gelisah adalah 

orangnya bukan manusianya.  

Ironi  a) Pernyataan yang menggunakan 

sindiran.  
b) Adanya penyampaian sebuah kata-

kata yang bertujuan untuk 

menyadarkan lawan bicaranya.  
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No  Aspek  Sub Aspek  Indikator  

Sinisme  a) Pernyataan yang mengandung 

celaan. Pernyataan ini lebih tinggi di 

bandingakan dengan irono.  

b) Gaya bahasa ini biasanya menyakiti 

hati dan kurang enak untuk di dengar. 

Sarkasme  a) Yakni pernyataan yang benar-benar 

meyakiti hati lawan bicaranya.  

b) Penggunaan kata-kata dalam 

sarkasme biasanya berasal dari 

amarah atau emosi seseorang yang 

sudah tidak bisa di bendung lagi.  

Satire  a) Pernyataan yang menertawakan 

sesuatu atau menolak sesuatu.  

b) Mengandung kritik tentang 

kelemahan manusia.  

c) Tujuanya agar adanya perbaikan 

secara etis dan estetis. 

Inuendo  a) Pernyataan kritik dengan sugesti 

yang tidak langsung. 

b) Bisa diartkan sebagai sindiran secara 

halus terhadap seseorang.  

Antifrasis  a) Pernyataan ironi sindiran atau kata-

kata yang digunakan untuk 

menangkal kejahatan atau melawan 

ketidak adilan. 

b) Misalkan seorang yang cebol, 

seorang yang cebol tersebut di 

ibaratkan seorang koruptor.   

paronomasia  a) Pernyataan yang mempergunakan 

persamaan bunyi.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut pendapat 

(Moeloeng, 2011: 06) Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memahami suatu fenomena yang sedang di alami seseorang yang lebih 

cenderung pada bentuk tingkah laku, pandangan seseorang, motivasi, dan tindak 

langsung. 

Teknik analisis data ini membantu peneliti agar mudah memahami dan 

membuat data berdasarkan data yang diteliti yakni dengan memperhatikan pokok-
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pokok permasalahan penelitian. Peneliti tentu akan dengan mudah menyampaikan 

atau memaparkan hasil telitiannya jika terdapat langkah-langkah yang tepat sesuai 

dengan proses penelitian.  

         Langkah ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan data transkrip video 

debat. Data transkrip nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam memasukkan 

data kedalam kolom instrumen penelitian. Selain itu pada pengumpulan data ini 

peneliti bisa menggunakan kode data yang akan dijadikan sebagai bentuk analisis 

yang terdapat dalam sebuah percakapan debat.  

        Tahap ini peneliti melakukan analisis data transkrip percakapan yang terdapat 

dalam debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tahap penganalisisan data ini 

akan membantu peneliti untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam 

menafsirkan hasil penelitian yang akan diteliti. Setelah itu peneliti akan 

menjelaskan sebuah data dengan singkatan yang nantinya menentukan hasil 

percakapan itu termasuk kedalam gaya bahasa kiasan dan retoris. Hasil dari analisis 

kedua gaya bahasa tersebut tentunya mempermudah dalam memahami penyampain 

debat, sebab banyak orang yang hanya memahami debat hanyalah kegiatan beradu 

argument. Oleh karena itu penggunaan analisis gaya bahasa kiasan dan retoris 

tersebut akan membantu masyarakat umum, sekolah dan mahasiswa dalam 

menguasai penyampaian debat dalam setiap tuturan yang disampaikan oleh masing-

masing pasangan calon.  

          Tahap ini setelah menyajikan analisis berdasarkan rumusan, peneliti nantinya 

akan menyajikan hasil data kedalam kolom instrumen penelitian. Nantinya peneliti 

akan memaparkan hasil penelitian yang dikajinya termasuk kedalam gaya bahasa 

kiasan dan retoris dalam debat. Sehingga peneliti bisa dengan mudah memasukkan 



38 
 

 

data telitiannya ke dalam kolom intrumen penelitian. Penyajian data ini bisa 

dikatakan sebagai hasil kesimpulan penelitian yang ditelitian oleh peneliti yang 

disajikan dalam bentuk kolom data penelitian. 

Tabel 3.3   

Kartu Data  

No 
Tanggal 

Debat 
Menit 

Kode 

data 
Pembicara Transkrip Percakapan 

      

      

 

3.7 Tahap-tahap Penelitian  

 Tahap-tahap penelitian merupakan pengumpuan fakta-fakta terkait 

penelitian. Penelitian merupakan suatu proses pencarian kebenaran ataupun 

pembuktian terhadap fenomena yang dihadapi dengan melalui prosedur kerja 

tertentu ( Anggito, 2018:165). Tahapan penelitian merupakan cara peneliti dalam 

melakukan langkah-langkah penelitiannya mulai dari awal hingga akhir. Peneliti 

memaparkan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut 

Tahap pertama ini peneliti melukakan mempersiapkan berbagai berbagai 

sumber reverensi jurnal, buku dan video percakapan debat Pemilihan Calon 

Gubernur Jawa Timur 2018. Setelah mendapatkan sumber-sumber yang sudah 

sesuai dengan bahan penelitian, peneliti melakukan pengecekan judul dengan 

sumber-sumber yang diperoleh. Peneliti kemudian mensinkronkan judul yang 

dijadikan bahasan dalam analisis penelitian dengan sumber-sumber yang sudah di 

dapat. Selain itu peneliti juga mencari reverensi teori yang relevan berdasarkan  

penelitian sejenis yang pernah dilakukan.  

Tahap penelitian pendahuluan ini peneliti melihat video debat Pemilihan 

Gubernur Jawa Timur 2018. Peneliti harus melihat video berulang-ulang sampai 
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benar memahami video debat agar data yang didapatkan relevan. Setelah melihat 

menyimak dan memahami maksud dari video debat, peneliti  mentranskrip 

percakapan di dalam video debat. Peneliti mentranskrip seluruh percakapan yang 

dilakukan dalam debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 tanpa mengubah 

tuturan yang disampaikan dari masing-masing calon gubernur.  

Peneliti menggunanakan transkrip percakapan dengan cara teknik simak yakni 

melakukan pemerolehan data dengan cara melihat dan mencatat hasil dari percakapan 

yang dilakukan oleh mitra tutur. Setelah peneliti mendatapatkan data transkrip 

percakapan, peneliti mengklasifikasikan setiap tema dan waktu pelakasanaan debat 

sesuai dengan jadawal yang sudah ditentukan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan 

dengan menggunakan kode. Fungsi dari kode itu sendiri membantu peneliti untuk 

mempermudah dalam melakukan analisis data, serta membantu pembaca untuk 

mengetahui kebenaran data yang di tulis peneliti dengan data percakapan dalam video 

debat.  

Pada tahap analisis data ini peneliti melakukan analisis data yang di peroleh 

dari transkrip percakapan debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Trasnkrip 

yang sudah di dapatnya kemudian di analisis berdasarkan maksim prinsip kerja 

sama dan juga bentuk-bentuk implikatur debat. Peneliti mulai memasukkan data-

data transkrip percakapan debat Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018  kedalam 

tabel analisis dengan memperhatikan tuturan yang di ucapkan dari debat tersebut. 

Setelah peneliti menganalisis secara keseluruhan dari hasil penelitian tersebut, 

peneliti dapat menarik suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian tentang analisis 

maksim prinsip kerja sama dan bentuk implikatur dalam percakapan debat. Adapun 

tahapan penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel seabagi berikut:  
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Bagan 3.1 Tahap-tahap Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Persiapan  

 Studi pustaka  

Pengumpulan Data 

Video debat Pemilihan Gubernur 

Jawa Timur 2018 

Transkrip video percakapan 

debat Pemilihan Gubernur Jawa 

Timur 2018 

 Kesimpulan dan Saran   

Analisis gaya bahasa berdasarkan maka langsung tidaknya makna. 
1. Gaya bahasa retoris :  

aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis atau preteresio, apostrof, 

asindenton, polisindenton, kiasmus, elepsis, eufemismus, litotes, histeron 

proteron, pleonasma dan tautologi, perifrasis, prolepesis atau anatisipasi, 

erotesis atau pertanyaan retoris,  silespsis dan zeugma, koreksio atau 

epanortesis, hiperbol, paradoks, dan oksimoron.  

2. Gaya bahasa kiasan:  

persamaan atau simile, metafora, alegori, parabel, dan fabel, 

personofikasi atau prosopopoeia, alusi , eponim, epitet, sineksdoke, 

metonomia, antonomasia, hipalase, ironi, sarkasme, sinisme, satire, inuendo, 

antifrasis, dan pun atau paronomasia. 
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