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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif . 

Pendekatan penelitian kualitatif  disebut pendekatan penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) 

atau bisa disebut juga sebagai pendekatan etnoghrafi, karena pada awalnya 

pendekatan ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya; disebut sebagai pendekatan kualitatif, karena data yang terkumpul 

dan analisisnya lebih lebih bersifat kualitatif. 

Karakteristik dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen 

(1982) adalah sebagai berikut. 

1. Qualitatif research has the natural setting as the direct source of data 

and researcher is the key instrument. 

2. Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form af 

word of pictures rather than number. 

3. Qualitative research are concerned with process rather than simply with 

outcomes or products. 

4. Qualitative research tent to analyze their data inductively. 

5.  “Meaning” is of essential to the qualitative approach. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Pemakaian Kata Sapaan Pada 

Cerpen Arbi Sebagai Alternatif Pembelajaran Dalam Menulis Naskah Pidato 

Pada Siswa Kelas VI Sekolah Dasar ”, menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian deskriptif 

yaitu karena dari pengamatan empiris, sebagian besar laporan penelitian 

dilakukan dalam bentuk deskriptif dan mendapatkan variasi permasalahan 

yang berhubungan dengan bidang pendidikan.  Selain itu, metode penelitian 
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deskriptif lebih menarik para peneliti muda, karena bentuknya yang 

sederhana dan mudah dipahami dengan tanpa memerlukan teknik statistik. 

Metode penelitian deskriptif memerlukan adanya tindakan yang 

teliti pada setiap komponennya agar peneliti dapat menggambarkan subjek 

dan objek yang diteliti mendekati kebenarannya. Contohnya, penelitian 

harus memiliki tujuan yang jelas, permasalahan yang diteliti signifikan dan 

memiliki hubungan yang tepat perlu dilakukan untuk mendapatkan data 

berupa gambaran objek dan subjek yang di teliti dengan lengkap dan 

benar.  

C. Teknik Penelitian 

1.  Teknik Pengumpulan Data 

         Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan teknik analisis dokumen. Teknik analisis 

dokumen yaitu pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang 

mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis (Edi Subroto, 1992: 42).  

   Teknik analisis dokumen yaitu teknik pengambilan data dari 

sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang 

mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analis 

dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan 

data dari sumber data tertulis. Selanjutnya sumber tertulis itu dilakukan 

pembacaan dengan seksama lalu dipilih tuturan yang relevan sebagai data 

yang dianalisis. Data-data yang telah dikumpulkan lalu dicocokan sesuai 

dengan rumusan masalah untuk dianalisis. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif  adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh dalam pengumpulan data. Peneliti 

menggunakan metode analisis deskriptif yaitu pengumpulan data, 

identifikasi data, klasifikasi data serta menginterpretasi data yang 

diperoleh peneliti dari kata sapaan yang terdapat pada cerpen Arbi. 
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a. Identifikasi Data 

Data yang diperoleh dari hasil analisis dokumen di lapangan cukup 

banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. 

Identifikasi data berarti mengenali dan mengungkapkan ciri-ciri data 

yang diperoleh. Dengan demikian data yang telah dikenali dan 

diketahui ciri-cirinya akan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

b. Klasifikasi Data 

Setelah data yang di peroleh di identifikasi, data tersebut akan di 

klasifikasikan atau di kumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Data 

akan di klasifikasikan menurut jenis-jenis  kata sapaan yang 

terdapat pada cerpen Arbi yang akan dijadikansebagai alternatif  

pembelajaran dalam menulis nakah pidato. 

c. Deskripsi Data 

Setelah peneliti mengenali, mengungkapkan ciri-ciri, dan 

mengumpulkan data sesuai dengan kelompoknya. Data akan di 

jelaskan secara rinci. Mendeskripsikan data ini menjadi sesuatu 

yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar 

dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya 

sendiri.  

d. Menginterpretasikan Data 

Data yang di peroleh telah di identifikasi, di klasifikasi dan di 

deskripsikan. Setelah data mengalami proses tersebut barulah 

peneliti akan menemukan makna dalam penelitian ini, yaitu hasil 

analisis pemakaian kata sapaan pada cerpen Arbi sebagai alternatif 

pembelajaran dalam menulis naskah pidato dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pembelajaran menulis naskah pidato.   
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D. Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari sampai 

dengan 30 Mei 2014. 

E. Subjek Penelitian 

Yang  menjadi  subjek penelitian ini adalah penggunaan kata 

sapaan yang terdapat pada cerpen ARBI yang dapat dijadikann sebagai 

alternatif pembelajaran dalam menulis naskah pidato. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen  

peneliti  harus ”divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya ke lapangan. Validasi terhadap 

peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode 

penelitian kualilatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik 

maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, 

melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode 

kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (baca Sugiono 2012: 306) 

G. Prosedur Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan sesuai yang 

diharapkan dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Pembuatan Rancangan  

2. Pelaksanaan Penelitian  

3. Pembuatan Laporan Penelitian 
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Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan masalah penelitian 

2. Mencari informasi 

3. Mendapatkan informasi 

4. Merumuskan masalah 

5. Memilih pendekatan 

6. Menentukan Variabel dan Sumber Data; apa yang akan diteliti? 

Dari mana data diperoleh? 

7. Menentukan instrumen 

8. Mengumpulkan data 

9. Analisis data 

10. Menyusun laporan 

 

 

 

 

   

  

 


