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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan suatu metode yang tepat 

agar penelitian lebih terencana dan terarah. Metode dalam setiap penelitian 

merupakan salah satu faktor yang paling menentukan kelancaran dan keberhasilan 

suatu penelitian. Metode penelitian yang tepat akan memudahkan berjalannya 

suatu kegiatan penelitian. Metode penelitian yang tepat akan memudahkan 

berjalannya suatu penelitian. 

Metode yang digunakan dalam analisis perbandingan sintaksis ini 

adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif mengutamakan 

observasi terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa sekarang 

(Soemanto, 1993:15). Lebih jauh, menurut Umar (1996:22), metode deskriptif ini 

dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain, 

memberikan informasi yang mutakhir, dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan.  

Keraf (1982:16) terdapat sebuah sub-metode penelitian deskfiptif, yaitu 

sub-metode perbandingan. Menurut Keraf (1982:16), “Perbandingan adalah suatu 

cara untuk menunjukkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara 

dua obyek atau lebih dengan menggunakan dasar-dasar tertentu.” Penelitian 

perbandingan ini berusaha memperkenalkan suatu obyek yang digarap (contoh: 

BP) melalui perbandingan dengan suatu obyek lain yang telah dikenal (contoh: 

BI). 

Tujuan dari sub-metode ini antara lain: 

a. Menyampaikan informasi tentang suatu hal dengan 

menghubungkannya dengan hal lain yang telah dikenal pembaca; 
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b. Menyampaikan dua pokok persoalan (atau lebih) sekaligus dengan 

menghubungkannya dengan prinsip-prinsip umum bersama; dan 

c. Membandingkan dua pokok yang dikenal untuk menyampaikan 

suatu prinsip umum atau suatu gagasan umum. 

Lalu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Kontrastif (AK). AK dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan peneliti 

untuk membandingkan unsur-unsur dari BI dan BP secara sinkronis untuk 

mencari pemahaman umum tentang kedua bahasa tersebut. AK tata bahasa adalah 

sebuah usaha untuk memperbandingkan unsur-unsur gramatika dari kedua bahasa 

secara adil. Yang dimaksud dengan secara adil di sini ialah, peneliti harus 

memperhatikan unsur gramatika dari kedua bahasa secara sama, tidak ada unsur 

gramatika bahasa satu yang lebih diperhatikan dari unsur bahasa lainnya. 

Sedangkan dalam penelitian ini, unsur-unsur sintaksis BI dan BP akan 

diperhatikan secara sama dalam kerangka yang sama juga, yaitu kerangka 

tipologis (urutan kata). AK adalah sebuah penelitian yang memiliki kekuatan atau 

berpusat pada penjelasan (deskripsi); yang berarti AK akan gagal jika tidak bisa 

memberi uraian atas bahasa-bahasa yang diperbandingkan. Ini menunjukkan 

bahwa penelitian deskriptif ini memang merupakan metode yang paling tepat 

untuk melakukan AK. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2009 : 61) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya manusia, tetapi juga objek dan benda-

benda alam lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel berita dwibahasa dalam situs 

berita http://frenglishnews.com. 

http://frenglishnews.com/
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Menurut Sugiyono (2009 : 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Tika 

(2005:24), sampel adalah bagian dari objek atau individu-individu yang mewakili 

populasi. Disimpulkan dari pengertian tersebut, maka sampel yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah beberapa artikel berita dwibahasa dalam situs berita 

http://frenglishnews.com. 

Sedangkan, teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah teknik quota sampling. Ini berarti peneliti akan mengambil 

beberapa artikel berita secara acak sampai terpenuhi kuota, yang berarti akan ada 

sepuluh artikel sebagai sampel. Dan juga, sampel dalam bentuk frase atau klausa 

yang akan diambil secara acak sampai memenuhi kuota, yaitu 60 sampai 70 

persen klausa/frase yang ada dalam satu artikel. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini memiliki definisi. 

Definisi-definisi dari istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

 

a. Analisis Perbandingan 

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2006:24), analisis 

adalah penguraian, penjabaran, kajian, kupasan, penyelidikan, studi, telaah atau 

ulasan. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Analisis Kontrastif. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Depdiknas, 

2002:100), perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan, persamaan, ibarat 

atau pedoman pertimbangan. Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah persamaan dan perbedaan di antara sintaksis BI dan BP. 

 

 

b. Sintaksis 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Depdiknas, 

2002:1072), sintaksis adalah: pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau 

dengan satuan lain yang lebih besar; cabang linguistik tentang susunan kalimat 

dan bagiannya; atau subsistem bahasa yang mencakup hal tersebut. Penelitian ini 

mendefinisikan sintaksis sebagai tipologi susunan fungsi sintaksis dalam suatu 

kalimat. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan persiapan dalam 

melaksanakan penelitian dengan membuat instrumen penelitian yang dipakai pada 

saat proses penelitian, juga dalam pemahaman metode penelitian dan penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang akan dikaji atau diteliti.  

Menurut Sugiyono (2011:305) dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai 

human instrument, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesipulan atas 

temuannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan persiapan dalam 

melaksanakan penelitian dengan membuat instrumen penelitian yang dipakai pada 

saat proses penelitian, juga dalam pemahaman metode penelitian dan penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang akan dikaji atau diteliti berdasarkan teori-teori 

dari studi pustaka yang sudah dilakukan peneliti menggunakan contoh dari data 

yang dikumpulkan dari situs. 

 

Tabel  3.1 Instrumen Perbandingan Struktur Kalimat BP dan BI 

dalam Situs Berita Internet Dwibahasa http://frenglishnews.com 

Struktur Kalimat Contoh BP Contoh BI Penjelasan 
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SV    

SVO    

SOV    

SVC    

SVA    

SAV    

SVOO    

SOOV    

SVAC    

ASVC    

SVCA    

SVOC    

SOVC    

ASVO    

ASOV    

SVOA    

SOAV    

SOVA    

SVAO    

SAVO    

ASVOO     

ASOOV    

SOOVA    

SAVOO    

SVOOA    

ASVOC    

ASOVC    

SOVCA    
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SAVOC    

SVOCA    

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Agar data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat terkumpul, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data dengan 

teknik observasi. Teknik ini menuntut peneliti untuk mengamati objek 

penelitiannya secara langsung ataupun tidak langsung. Instrumen pada teknik 

observasi ini berada pada peneliti sendiri yang telah melakukan studi pustaka 

mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Sumber dari data ini adalah kata-kata dan kalimat-kalimat yang terdapat 

dalam artikel-artikel berita dalam situs http://frengslishnews.com . Kata-kata dan 

kalimat-kalimat itulah yang akan dibentuk menjadi data menggunakan teori-teori 

yang didapat dari studi pustaka. 

Lalu, data yang sudah dikumpulkan dibentuk menjadi korpus. Merujuk 

pada teori dari bab sebelumnya, AK adalah sebuah penelitian yang membutuhkan 

korpus; korpus yang detail dari kedua bahasa akan mempermudah penelitian 

dalam memberikan definisi dari kedua bahasa, yang berarti bahwa pembentukan 

korpus sebagai kumpulan data dalam sebuah AK dapat meningkatkan validitas 

dan reliabilitas dari perbandingan itu sendiri.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Semua data dan informasi yang diperoleh dari obervasi kemudian 

diolah, dianalisis, dan diuraikan. Metode inilah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari hasil analisis data yang dihasilkan dari sumber-sumber 

berupa teori. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Mengumpulkan dan mengindentifikasi artikel dari situs 

http://frenglishnews.com. 

2. Membuat korpus kalimat-kalimat yang terdapat dalam situs tersebut untuk 

dianalisis. 

3. Mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat dalam artikel-artikel 

yang telah dipilih dari situs tersebut. 

4. Membuat sebuah deskripsi dari struktur kalimat dari kedua bahasa. 

5. Memperbandingkan hasil deskripsi struktur kalimat dari kedua bahasa; 

mencari perbedaan dan persamaan antara struktur kalimat kedua bahasa. 

6. Menyimpulkan hasil penelitian (perbandingan). Langkah kesimpulan ini 

mengungkapkan ulang intisari dari hasil perbandingan. 

7. Mendeskripsikan hasil penelitian (persamaan dan perbedaan) yang telah 

mengalami proses pengolahan sehingga bisa disebut sebuah kesimpulan dan 

disampaikan dalam bentuk tulisan. 

 

http://frenglishnews.com/

