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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian 

ini, data yang dikumpulkan berupa kata atau kalimat yang mengandung bentuk 

gaya bahasa sindiran. Bog dan Taylor (dalam Moleong, 2010:72) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tulisan ataupun lisan, dari orang  atau perilaku yang diamatinya. 

Denis dan Lincoln (1987) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu 

fenomena dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. 

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi  dan 

analisis dari segi bentuk tuturan yang mengandung bentuk gaya bahasa sindiran. 

Dengan penggunaan metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas dari data yang dianalisis. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan menganalisis data-data aslinya secara sistematis dan faktual.  

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data  dalam penelitian ini berupa bentuk kata-kata atau kalimat pada  

tuturan stand up comedy yang mengandung gaya bahasa sindiran. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi transkripsi tuturan 

komika dalam stand up comedy pada akun YouTube DPR RI. Dalam humor  stand 
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up  comedy  tidak  hanya menggunakan bahasa  untuk  menciptakan  kelucuan, 

tepi seorang komika juga dapat menggunakan efek seperti gerak, gestur dan 

mimik untuk mendukung perannya dalam berkomedi, namun dalam penelitian ini 

hanya akan mengkaji bentuk gaya dan strategi sindiran yang digunakan komika 

pada saat tampil stand up comedy. Jadi, efek yang menimbulkan humor seperti 

gerak, gestur, dan mimik tidak termasuk dalam data penelitian. 

Adapun sumber data yang dikaji dalam penelitian ini berupa dokumentasi 

transkripsi dari video  perlombaan stand up comedy “Kritik DPR” yang diunggah 

oleh akun YouTube DPR RI, yang berdurasi selam 90 menit. Dalam video tersebut 

menampilkan 8 penapil komika, yakni Yudha Ilham B, Pace Meno, Abadi, Andri 

Sakti, Irwan Saniago. Kiki, dan Hamzi. Dalam video tersebut setiapkomka yang 

tampil diberikanwaktu selama 10 menit. Selin itu, pada dan video tersebut tidak 

ada pemotongan atau sensor pada kata yang sifatnya kasar atau rasis. Sehingga, 

peneliti bisa mendapatkan cukup banyak data berupa bentuk penggunaan gaya 

bahasa sindiran pada setiap tuturan komika.  

 

3.3 Indikator Penelitian 

Indikator penelitian merupakan salah satu hal penting yang mendukung 

dalam suatu penelitian. Fungsi indikator penelitian adalah untuk dapat lebih 

memfokuskan penelitian pada objek permasalahan yang telah ditetapkan. Aspek 

yang akan dikaji hakikatnya disesuaikandengan rumusan masalah yang ada. 

Indikator penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1berikut ini 
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Tabel 3.1 

Tabel Indikator 

Stand Up Comedy Akun YouTube DPR RI 

 

No Aspek yang diteliti Indikator 

1. Gaya bahasa  Majas Ironi 

a. Penggunaan kata-kata yangberbeda dan 

apa yang diucap. 

b. Bersifat menyembunyikan dan 

menutup-nutupi. 

c. Suatu acuan yang ingin mengatakan 

sesuatu dengan makna atau maksud 

yang berlainan dari apa yang 

terkandung dalam kata-kata. 

d. Dapat dikatakan sebagai praktik 

kepura-puraan karena menyembunyikan 

makna yang sebenarnya. 

 Majas Sarkasme 

a. Mengandung kepahitan dan celaan 

getir. 

b. Sindiran yang sangat kasar dan getir. 

c. Sifatnya terang-terangan dalam 

menyampaikan suatu perkataan. 

 Majas Sinsme 

a. Mengungkapkan suatu pernyataan yang 

bertujuan untuk menyindir sesuatu yang 

dilakukan oleh seseorang. 

b. Berupa sindiran yang bersifat terang-

terangan. 

c. Majas sindiran yang menggunakan 

kata-kata sebaliknya seperti ironi tetapi 

kasar. 

 Majas Innuendo 

a. Mengecilkan kejadian yang sebenarnya. 

b. Merendahkan fakta yang sudah ada. 

 Majas satire 

a. Majas yang digunakan untuk mengecam 

dan menertawakan gagasan, kebiasaan 

dan sebagainya. 

b. Mengungkapkan kelemahan manusia. 

2. Strategi   Cara yang digunakan atau ditempuh oleh 

seorang penutur untuk mencapai maksud 

dan tujuan tertentu. 
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No Aspek yang diteliti Indikator 

 Point of view  

a. Sudut pandang yang digunakan dalam 

pembentukan humor. 

b. Menggambarkan suatu kondisi di 

sekitarnya. 

 Set-up 

a. Dijadikan sebagai kalimat penjelas. 

b. Sifatnya tidak lucu. 

c. Umumnya diletakkan sebelum punch line. 

 Punch line 

a. Bagian lucu dalam materi stand up 

comedy. 

b. Sifat kalimat yang tidak terduga atau 

mengejutkan. 

 Personal  

a. Sifat materi komedi yang ditujukan 

pada seseorang. 

b. Digunakan untuk menirukan karakter 

seseorang. 

 Self bullying 

a. Materi yang digunakan untuk 

menertawakan diri sendiri. 

b. Bisanya digunakan sebagai puch line. 

c. Digunakan sebagai pelantara untuk 

menyampaikan suatu kritikan atau sindiran. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini bertujuan agar memudahkan peneneliti untuk 

mengumpulkan data, sehingga peneliti dapat bekerja dengan lebih mudah dan 

mendapatkan hasil yang baik, dalam penelitian yang mengambil judul “Telaah 

Gaya  Sindiran dalam Tuturan Stand Up Comedy pada Akun YouTube DPR RI” 

ini, peneliti menggunakan instrumen berupa tabel penjaring data. Dalam tahapan 

ini peneliti akan memberikan kode-kode pada setiap data yang didapatkan sesuai 

dengan aspek yang diteliti. Tujuan tersebut tidak lain agar pembaca dari penelitian 

ini dapat lebih mudah untuk memahaminya. Di bawah ini adalah bentuk tabel 3.2 

dan table 3,3 yang digunakan sebagai instrumen penelitian. 
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Tabel 3.2 

Korpus Data PenelitianTelaah Gaya Sindiran dalam Tuturan 

Stend Up Comedy pada Akun YouTube DPR RI 

 

No Data  Kode Data 

   

 

Tabel 3.3 

Telaah Gaya Sindiran dalam Tuturan Stend Up Comedy  

Pada AkunYouTube DPR RI 

 

 

N

o 

 

Data 

 

Kode Data 

Aspek Penelitian  

Deskripsi 

 

Intepretasi Bentuk 

Majas 

Setrategi 

  (TK(n)/TP(n)/ 

/K(n)/BMS(ir/sk/si/st/

in)/BS(pr/su/pl/pl/pov/s

b)) 

    

 

Keterangan : 

TKn  : Tampilan Komika (Nomor) 

TPn : Topik (Nomor) 

Kn : Kalimat (Nomor) 

BMS : Bentuk Majas Sindiran (ironi/sarkasme/sinisme/satire/inuendo) 

BS : Bentuk Setrategi (personal/set-up/puch line/ 

Point of view/self bullying)  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian kali ini adalah (1) mengamati dengan teliti setiap materi stand up 

comedy yang ditampilkan komika pada unggahan video di akun YouTube DPR RI, 
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(2) mentranskripsikan ulang setiap materi stand up comedy yang dibawakan oleh 

penampil komika pada saat melakukan stand up comedy, (3) menggaris bawahi 

atau memberikan tanda pada setiap tuturan kata dan kalimat yang mengandung 

bentuk gaya bahasa sindiran, (4) memberikan pengkodean pada setiap data yang 

didapatkan. Adapun tujuan dari pengumpulan data ini tidak lain agar 

mempermudah untuk melakukan analisis data, sehingga dapat diperoleh 

pengertian dan pemahaman yang sesuai dengan fokus penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisirkan data,  memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

memutuskan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

akan dapat diceritakan pada orang lain  (Moleong, 2010:248) 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif pada 

penelitian ini, yaitu: 

1) Membaca ulang setiap data yang telah ditraskripsikan. 

2) Penyajian Data. Dalam tahapan ini data akan dideskripsikan secara kritis. 

3) Penarikan Kesimpulan. Pada proses ini akan dilakukan proses pemahaman 

ulang dari keseluruhan hasil yang telah dianalisi dan telah dilakukannya 

tinjauan ulang pada penelitian. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan 

data  yang valid dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan hasil yang didapatkannya. 


