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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang spesifikasinya adalah 

sistematis, tersetruktur dan terencana, sejak mulai pembuatan desain penelitian. 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) Kualitatif adalah prosedur yang 

dapat menghasilkan sebuah data. Kata- kata yang tertulis atau dalam bentuk lisan 

dari orang-orang begitu pun dengan reaksi dan tingkah laku yang bias untuk 

diamati. Sepemikiran dengan definisi tersebut, Krik dan Miller (dalam Moleong, 

2010:4) menjelaskan kualitatif merupakan suatu kebiasaan ilmu pengetahuan yang 

mempunyai ketergantungan terhadap hasil pengamatan seseorang.  

Penelitian kualitatif merupakan suatu penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial yang berdasarkan pada pencipta gambar holistic yang dibentuk 

dengan kata, melaporkan informasi secara rinci dan disusun dalam sebuah alamiah 

(Ulber Silalahi, 2009:77). Penelitian pada dasarnya menggunakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuannya. Cara ilmiah kegiatan penelitian 

berdasarkan pada ciri-ciri keilmual yang rasional, empiris dan juga sistematis. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai 

makna dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan cara mentranskrip data dari video. Pengumpulan data dengan 

cara menonton video dan mentranskrip keseluruhan dari video yang terkait 

dengan penelitian ini.   



39 
 

 

 Penelitian ini yang berjudul Gaya Bahasa Dakwah Ustdaz Zulkifli M. Ali 

di uzma media tv Channel menggunakan pendekatan stilistika. Stilistika adalah 

ilmu yang menyelidiki pemakaian bahasa dalam karya sastra, dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek keindahannya sekaligus latar belakang sosialnya 

(Ratna, 2013:10). Stilistika sebagai ilmu pengetahuan mengenai gaya bahasa 

maka sumber penelitiannya adalah semua jenis komunikasi yang menggunakan 

bahasa baik lisan, maupun tulisan. Hal ini meliputi karya sastra dan karya seni 

pada umumnya, maupun bahasa sehari-hari.  Fokus pada penelitian ini terdapat 

pada gaya bahasa. Gaya bahasa yang difokuskan peneliti ada dua yakni gaya 

bahasa berdasarkan stuktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung 

tidaknya makna.  

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan tujuan 

mendeskripsikan suatu objek penelitian maupun hasil dari penelitian. Adapun 

pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) mengungkapkan jika deskriptif 

merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk gambaran 

terhadap suatu obyek yang akan diteliti melalui data dan juga sampel yang sudah 

terkumpul sebagaimana mestinya. Data deskriptif merupakan data yang berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka (Moleong, 2010:132).  Data deskriptif dapat 

diperoleh dari dalam penelitian kualitatif yang hasilnya dideskripsikan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan 

dalam meneliti sekelompok manusia, kondisi, suatu objek, sistem pemikiran atau 

peristiwa pada masa sekarang. Tipe dalam penelitian ini berusaha untuk 

menerangkan fenomena sosial. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan 

mengenai bentuk gaya bahasa. Oleh sebab itu, data yang sudah dikumpulkan 
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dalam penelitian ini bersifat deskriptif mengenai uraian kegiatan untuk 

mendefinisikan fenomena atau objek secara apa adanya.  

  

3.2 Data dan Sumber Data 

 Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data ialah ruang data yang sudah 

didapat dengan memakai metode tertentu baik berupa dokumen-dokumen maupun 

manusia. Sejalan dengan hal itu Loflan dalam Moloeng  (2007:165) menyatakan 

sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah kata dan 

juga tindakan perilaku yang diperoleh dari informasi saat melalui wawancara, 

selebihnya adalah tambahan dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah berupa video dakwah ustadz Zulkifli M. Ali di Uzma Media TV 

Channel. Video dakwah ustadz Zulkifli M. Ali yang diunduh dari situs youtube. 

Video yang akan diteliti berjudul “Tanduk-Tanduk Setan di Akhir Zaman, Sebaik-

baik Bekal Di Akhir Zaman dan Tidak Akan Masuk Surga Orang yang Berdosa. 

Judul tersebut dijadikan penelitian karena menarik, dari bahasa dan maknanya 

yang disampaikan. 

 Data dalam penelitian ini berupa tuturan direktif dari video dakwah ustadz 

Zulkilfi M. Ali yang diambil dari tema yang dibawakan saat melakukan kegiatan 

berdakwah. Data yang sudah didapat berupa tuturan yang akan dicatat dan 

ditanskrip. Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan 

mencari data, mengambil, menggunakan sebagian atau dari keseluruhan kumpulan 

data yang sudah ditranskrip atau dicatat.  
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik menyimak 

dan mencatat. Teknik simak merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan menyimak pengguanaan bahasa (Mahsun, 2012:92). Teknik simak 

yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyimak dakwah dari 

ustadz Zulkifli M. Ali yang di dalamnya mengandung gaya bahasa. Teknik 

selanjutnya ialah mencatat, teknik mencatat dilakukan menggunakan alat tulis 

tertentu. Teknik mencatat dilakukan dengan mencatat tuturan dakwah ustadz 

Zulkifli M. Ali.  

 Sumber kajian dalam penelitian ini berupa video dakwah ustadz Zulkifli 

M. Ali di Uzma Media TV Channel. Oleh karena itu peneliti menyimak tuturan 

dakwah dari ustadz Zulkfili M. Ali. Selanjutnya, ketika proses menyimak 

berlangsung peneliti membutuhkan rekaman yang berupa catatan. 

3.4. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan sebuah alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data penelitian. data yang diperoleh 

dianalisis untuk mejelaskan suatu fenomena yang akan diamati. Instrumen 

penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan peneliti untuk 

mengklompokan data. Adapun tabelnya sebagai berikut.   

Tabel 3.1 

 Penjaring Data 

Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Zulkifli M. Ali di Uzma Media TV Channel 

No  Kalimat Dakwah  Data  Keterangan  

Struktur  Makna  

1.      

2.      

3.      
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3.5 Indikator Penelitian  

 Indikator penellitian memrupakan variabel yang membantu pengukuran 

berbagai macam perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian maupun kegiatan. 

Indikator dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Adapun indikator 

dalam penelitian ini sebagai berikut.  

Tabel 3.2  

Indikator Penelitian 

No  Aspek  Jenis  Indikator  

1.  Gaya bahasa 

berdasarkan 

struktur  kalimat  

Klimaks  Kata berurutan dari tingkat bawah ke 

tingkat tinggi 

Biasanya terdapat kata hubung “ke”, 

“hingga”, “sampai” 

Antiklimaks   Gagasan berurutan dari tingkat tinggi ke 

tingkat bawah 

Biasanya terdapat kata hubung “hingga”, 

“sampai”. 

Paralelisme  Kata yang sama dalam setiap baris 

Biasanya terdapat kata “maupun”, “atau”, 

“dan”. 

Antitesis Dua kata yang berlawanan dalam satu 

kalimat 

Biasanya terdapat kata seperti “baik 

buruk”, “naik turun”, “hidup mati”. 

Repetisi Perulangan kata 

Biasanya terdapat kata seperti “kita”, 

“dalam”, “jangan”, yang diulang lebih 

dari satu kali. 

2.  Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung 

Tidaknya Makna 

“Gaya bahasa 

retoris” 

Aliterasi Pengulangan bunyi huruf pada awal kata 

Pengulangan biasanya di awal, tengah 

maupun diakhir baris atau  

Asonansi  Pengulangan bunyi vokal 

Pengulangan bunyi konsonan “a,i,u,e, atau 

o” yang diulang dalam satu kalimat. 

Anastrof  Pembalikan susunan kata 

Mendahulukan predikat kalimat daripada 

subjeknya. 

Apofasis/pret

erisio  

Menyatakan sesuatu  

tapi mempunyai arti yang lain 

Berpura-pura 

Apostrof  Biasanya terdapat kata “sebenarnya”.  

Mengarahkan ke yg lain 

Mengalihkan  

Asindeton  Penghilangan konjungsi 
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No  Aspek  Jenis  Indikator  

Penghapusan kata hubung seperti “dan, 

hingga, atau”. 

Polisindeton  Pemakaian konjungsi 

Biasanya menggunakan kata hubung 

seperti “dan, atau, sampai”. 

Kiasmus  Berimbang tetapi  

Dipertentangakan 

Terdiri dari dua bagian dalam satu kalimat  

Susunannya terbalilk 

Ellipsis  Memiliki tiga titik (…) ditengah maupun 

diakhir.  

Ada sesuatu yang dihilangkan  

Eufemismus  Kata pengganti yang lebih sopan 

Kata tidak menyinggung seperti kata buta 

yang digantikan dengan tuna netra.  

Litotes  Menggunakan kata-kata kiasan  

Menggunakan kata pembanding bagai, 

bak, laksana, dan sebagainya.  

  Histeron 

proteron 

Dalam kalimat terdapat kebalikan dari 

sifat logis 

Kebalikan dari sesuatu yang wajar 

Pleonasme  Dalam kalimat terdapat pengulangan 

gagasan, kata yang berlebihan   

Kata yang dihilangkan artinya tetap utuh 

Taotologi  Perulangan dari sebuah kata 

Pemborosan kata 

Perifrsasis Dalam kalimat terdapat kata  yang 

berlebihan 

Bisa menggunakan satu kata saja 

Prolepsis/anti

sipasi  

Kalimat diawal sebagai pendahulu dan 

maknanya diakhir kalimat 

Erotesis Ditandai dengan tanda Tanya (?) 

Berupa pertanyaan 

Silepsis dan 

zeugma  

Menggunakan dua kontruksi  

Hanya satu yang mempunyai hubungan 

dengan kata pertama  

Koreksio/epa

nortosis 

Mendapat penegasan diawal 

Memperbaiki di akhir kalimat  

Hiperbol  Berlebihan  

Bahasa yang digunakan kiasan  

Paradoks Berlawanan tetapi mengandung kebenaran 

Menarik perhatian karena kebenarannya 

Bertentangan dengan kenyataan 

Oksimoron  Berlawanan biasanya terdapat kata memang 

akan digunakan dengan kata tetapi  

Bertentangan 

Kata-kata berlawanan dengan logika 

 “Gaya bahasa 

kiasan” 

Persamaan/si

mile 

Eksplisit  

Kata yang digunakan tidak berbelit-belit 

Terus terang 
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No  Aspek  Jenis  Indikator  

Metafora  Menyatakan persamaan 

Ada yang dihilangkan atau melebur 

Alegori, 

parabel dan 

fabel 

Cerita kiasan 

Nama tokoh abstrak 

Cerita dengan tema moral dan agama 

Cerita dunia binatang 

Personafikasi Mengiaskan benda mati 

Mengibaratkan dengan manusia  

Alusi  Mensugestikan orang dengan tempat 

Mengeibaratkan sesuatu 

Eponim Gaya seseorang yang di ibaratkan dengan 

sifat biasanya ditandai dengan kata  “ayu” 

nama orang tetapi memiliki sifat yang 

cantik 

Tingkah laku dihubungkan dengan sifat 

Nama yang digunakan menyatakan sifat 

  Epitet  Meremehkan orang dengan kata sifat 

sepeti kata raja hutan yang dimaksud yaitu 

singa, kata benda 

Menghina  

Merendahkan  

Sinekdoke  Menyatakan keseluruhan 

Menyatakan segenap,  

Metonimia Pemakaian majas yang dihubungkan 

dengan nama ciri tubuh, gelar, dan 

jabatan. 

Memakai kata untuk menyatakan hal lain 

Antonomasia Dalam kalimat terdapat kata yang 

biasanya ditandai dengan memakai sifat, 

jabatan, gelar 

Bertukar  

Berpindah  

Hipalase  Kebalikan dari alamiah dan relasi 

Biasanya terdapat kata yang menjelaskan 

tetapi terbalik dengan kenyataan 

Ironi, Bertentangan dengan yang terjadi 

Penipuan atau pura-pura 

Bertentangan dengan makna yang 

sesungguhnya 

Sinisme  Terdapat kata yang mengejek  

Sindiran  

Sarkasme  Celahan  

Katanya kurang enak didengar 

Satire  Biasanya terdapat kata mengejek untuk 

ditertawakan 

Mengkritik orang 

Inuendo  Biasanya di kalimat terdapat kata sindiran 

dan tandai dengan kata “hanya” untuk 

mengecilkan orang  

Sugesti yang tidak langsung 
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No  Aspek  Jenis  Indikator  

Mengecilkan kenyataan yang realita 

 

  Antifrasis  Menggunakan kata dengan wujud 

kebalilkannya biasanya ditandai dengan 

kata “si pintar” tetapi yang dimaksud ialah 

“bodoh” 

Bertentangan dengan makna yang 

sesungguhnya 

Pun/paranom

asia  

Ditandai dengan penguunaan bahasa 

kiasan 

Memakai kemiripan bunyi kata  

 

Perbedaan yang besar dalam maknanya 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti sebelum 

melakukan peelitian. Menurut Moleong (2004:280-281) Analisis data merupakan 

proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

ditemukan tema yang disarankan oleh data. Menurut Miles dan Huberman (dalam 

Gunawan, 2013:210) langkah –langkah teknik analisis data sebagai berikut. 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diawali dari seluruh data yang tersaji dalam dokumen. 

Dokumen berasal dari video dakwah Ustadz Zulkifli M. Ali di Media TV 

Channel. Selanjutnya peneliti mentranskrip tuturan dari video dakwah Ustadz 

Zulkifli M. Ali dengan menulis mencatat seluruh tuturan.  

b. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, 

menajamkan sehingga dapat disimpulkan dan diverifikasikan (Miles dan 

Huberman, 2007:16). Reduksi data juga merupakan sebuah proses seleksi yang 

diberikan berdasarkan kode data, transkrip data, nomor data.  
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c. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sebuah proses penarikan informasi kesimpulan 

riset yang bisa dilakukan. Penyajian data digunakan untuk menentukan pola yang 

bermakna dan juga memberikan tindakan dan penarikan kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 2007:84). Contoh  23/02/19/SK/5 

02/10/16/Ltm/R/21 

29/03/19/Ltm/K/16 

Keterangan Kode Data  

SK = Struktur Kalimat 

Ltm = Langsung Tidaknya Makna 

TD = Transkrip Data 

N = Nomor data pada table 

R = Bahasa Retoris 

K = Bahasa Kiasan 

Keterangan kode Berdasarkan Struktur Kalimat dan Langsung Tidaknya 

Makna (bahasa retoris dan bahasa kiasan). 

Tabel 3.3 

Keterangan Kode Data 

 

Berdasarkan Struktur Kalimat  

Aspek Kode 

Klimaks  Kli 

Antiklimaks  Akli 

Paralelisme  Pral 

Antitesis  Ants 

Repetisi  Re 
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Berdasarkan Langsung 

 Tidaknya Makna 

Bahasa retoris Bahasa kiasan 

Aspek  Kode  Aspek  Kode  

Aliterasi  Ali   Simile  Sim  

Asonansi  Aso Metafora Met  

Anastrof  Ans Alegori Ale 

Apofasis  Apo Parabel Pbl 

Apastrof  Aps Fabel F 

Asindeton  Asn  Personafikasi  Per 

Polisendeton  Poli Alusi  Alu 

Kiasmus  Kia Eponim Epo 

Ellipsis  Elps Epitet Epi 

Eufemismus  Eus Sinekdoke Sine 

Litotes Lts Metonimia Met 

Histeron proteron  Hsp Antonomasia Antm 

Pleonasme  Ple Hipalase Hip 

Tautologi Tao Ironi Ir 

Perfrasis  Perf Siasme Sia 

Prolepsis  Prolp Sarkasme  Sar 

Erotesis  Ero Satire Sat 

Silepsis  Sil Innuendo Ino 

Zeugma  Zg Antifrasis Antf 

Koreksio  Ko Pun  P 

Hiperbol  H 

Paradoks  Prks 

Oksimoron  Oks 

 

d. Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan rangkain dari kegiatan konfigurasi yang utuh 

(Miles dan Huberman, 2007:18). Pada tahap ini merupakan tahap yang paling 

akhir dalam menyimpulkan suatu kegiatan penelitian. Dari data yang sudah 

diperoleh disimpukan hasil dari seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. 


