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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis morfologi dan semantik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif dipilih sebagai upaya untuk menggambarkan data-data 

kebahasaan berupa kata atau frasa istilah penyakit dalam bidang kesehatan. 

Saryono (2010, hlm. 1) mengungkapkan bahwa, penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 

menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat 

dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

Penelitian yang diteliti termasuk kategori penelitian bahasa secara 

sinkronis, yakni penelitian bahasa yang dilakukan dengan mengamati fenomena 

suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu, jadi bersifat deskriptif. Dalam 

penelitian yang bersifat deskriptif atau sinkronis ketiga tahapan penelitian, yaitu 

penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil analisis tahapan yang harus 

dilalui (Mahsun, 2005, hlm. 86). 

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini merupakan usaha 

strategi dalam menganalis objek penelitian berdasarkan rumusan masalah yang 

akan dipecahkan, yaitu aspek bentuk lingual, proses pembentukan istilah, dan 

frekuensi penggunaan istilah penyakit yang digunakan oleh masyarakat.  

Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merupakan metode yang 

digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan nama penyakit dalam bidang 

kesehatan yang terdapat di media online dan didasari oleh teori morfologi dan 

semantik.  
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B. Desain Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan desain penelitian yang bertujuan 

menjelaskan tahapan-tahapan sebagai panduan untuk menuntun peneliti ke arah 

proses penelitian secara benar. Desain penelitian digambarkan melalui diagram 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 3.1 

Desain Penelitian 

 

 Peneliti menggunakan bagan tersebut dalam desain penelitian yang 

bertujuan untuk memudahakan peneliti dari mulai menyelidiki fenomena bahasa, 

Istilah penyakit dalam bidang 

kesehatan di media online. 

Pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi dan catat 

Menganalisis data menggunakan 

teori bentuk lingual, makna, dan 

istilah. 

Hasil analisis berdasarkan teori yang 

digunakan. 
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pencarian, pengumpulan data, juga menghubungkan antara menganalisis data 

dengan teori yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini. 

 

C. Data dan Sumber Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nama penyakit dalam 

bidang kesehatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa laman kesehatan, yang sebagai besar dijadikan sebagai sumber data 

adalah sehatfresh.com, medicastore.com, dan alodokter.com. Adapula beberapa 

laman kesehatan yang dijadikan sebagai sumber data yaitu dari beberapa blogspot. 

Media online merupakan sarana informasi yang digunakan peneliti dalam 

mendapatkan sumber data. Adapun penelitian ini ditinjau dari bentuk lingual, 

proses pembentukan istilah, dan frekuensi penggunaan istilah penyakit dalam 

bidang kesehatan oleh masyarakat.  

Selain menggunakan media online sebagai sarana sumber data yang terdiri 

dari beberapa laman kesehatan. Adapula sumber data yang diambil dari Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat dan Kamus Kedokteran Dorland 

sebagai sumber data untuk mengetahui pengertian dari istilah penyakit. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kartu data dan 

angket. Berikut contoh kartu data dan angket yang akan digunakan. 

1. Kartu Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kartu data. 

Tujuan dibuatnya kartu data agar penelitian ini jelas dan terarah, juga membantu 

peneliti dalam pengumpulan dan pengolahan data.  

Tabel 3.2 Contoh Kartu Data 

Nomor Kartu Data :  

Data :  

Analisis Data : 

1. Bentuk Lingual :  

2. Makna :  
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3. Proses Pembentukan :  

4. Pengodifikasi :  

 

2. Angket  

Dalam menganalisis frekuensi penggunaan istilah penyakit, peneliti 

menggunakan teknik angket. Sebelum menyebarkan angket, peneliti mereduksi 

data dan mengkategorikan beberapa istilah penyakit yang memiliki istilah umum 

dan istilah khusus atau istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan istilah 

yang digunakan oleh masyarakat. Teknik angket ini bertujuan untuk mengetahui 

istilah mana yang lebih sering digunakan. Peneliti menyebarkan angket kepada 50 

responden yang terdiri dari dua golongan, yaitu masyarakat awam yang bukan 

bergerak dalam bidang kesehatan, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

penggunaan istilah penyakit yang digunakan dan masyarakat yang bergerak dalam 

bidang kesehatan seperti dokter, suster, perawat, bidan, mahasiswa kedokteran, 

kebidanan, farmasi, dan penjaga klinik. Berikut ini merupakan contoh angket 

yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.  

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Pilih istilah mana yang lebih sering dipakai dalam menyebutkan nama 

penyakit. 

2. Berilah tanda ceklis () pada istilah yang dipilih. 

No. 
Istilah  

Ket Istilah Medis  Bahasa Indonesia  

1. Angina Pectoris  Angin Duduk   

2. Epilepsi   Ayan    

Nama  : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

Usia  : 
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3. Epistaksis  Mimisan    

4. Stomatitis  Sariawan    

 

E. Teknik Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan teknik catat dan teknik dokumentasi. Berikut ini penjelasan dari 

teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:  

1. Teknik Catat 

Teknik ini dilakukan dengan metode catat. Dengan membaca, mengamati, 

dan mencatat setiap data yang ditemukan dalam media online yang terdiri dari 

beberapa laman kesehatan kemudian disimpan di kartu data dan mencatat makna 

istilah penyakit yang terdiri bersumber dari KBBI dan Kamus Kedokteran. 

 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan 

data berupa nama penyakit dalam media online yang terdiri dari beberapa laman 

kesehatan yaitu alodokter.com, medicastore.com, dan sehatfresh.com. 

 

2. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. mengidentifikasikan data dari media online; 

b. mencari makna istilah penyakit pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

dan dari berbagai laman kesehatan; 

c. menganalisis bentuk lingual dan proses pembentukan istilah; 

d. menganalisis frekuensi penggunaan penyakit dalam bidang kesehatan oleh 

masyarakat; 

 



27 

 

Rissa Risyana Rusman, 2016 
PENGGUNAAN ISTILAH PENYAKIT DALAM BIDANG KESEHATAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Teknik Analisis Data 

Terdapat empat tahap pelaksanaan yang dilalui dalam penelitian ini, yaitu 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan pembahasan hasil analisis 

data. Pengumpulan data dikhususkan pada istilah penyakit dalam bidang 

kesehatan di media online. Data dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, 

dan diambil secara acak. Setelah terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan 

kartu data dan berdasarkan teori yang digunakan. Setelah menganalisis data, 

peneliti melakukan pembahasan data. Berikut ini merupakan tabel contoh analisis 

data. 

 

Tabel 3.3 Contoh Analisis Data 

 

Nomor Kartu Data : 01 

Acne vulgaris memang bisa muncul dan hilang sesukanya. 

Sumber data : http://www.kamusq.com/2013/11/acne-vulgaris-adalah-

pengertian-dan.html 

Data : Acne vulgaris 

Analisis Data : 

1. Bentuk Lingual : Kata Serapan 

2. Makna : salah satu penyakit kulit yang timbul karena infeksi dan reaksi 

peradangan dalam folikel pilosebasea, biasanya muncul pada masa 

remaja dan dapat sembuh dengan sendirinya. 

3. Proses Pembentukan : penerjemahan langsung 

4. Pengodifikasi : belum dikodifikasi  

 

Berdasarkan analisis di atas, data 01 adalah istilah penyakit acne vulgaris 

yang memiliki makna yaitu salah satu penyakit kulit yang timbul karena infeksi 

dan reaksi peradangan dalam folikel pilosebasea, biasanya muncul pada masa 

remaja dan dapat sembuh dengan sendirinya. Data acne vulgaris termasuk ke 

dalam bentuk lingual frasa. Sesuai dengan teori Pedoman Umum Pembentukan 

Istilah (PUPI), proses pembentukan istilah acne vulgaris termasuk ke dalam 

http://www.kamusq.com/2013/11/acne-vulgaris-adalah-pengertian-dan.html
http://www.kamusq.com/2013/11/acne-vulgaris-adalah-pengertian-dan.html
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proses penerjemahan langsung, karena data tersebut dibentuk lewat penerjemahan 

berdasarkan kesesuain makna. Pada analisis proses pembentukan istilah acne 

vulgaris terbentuk dalam proses perekaciptaan istilah, karena acne vulgaris 

memiliki makna lain yaitu dalam bahasa Indonesia memiliki arti jerawat. Kedua 

istilah tersebut memiliki makna yang sama, namun memiliki istilah umum dan 

istilah khusus. Hal tersebut dibentuk untuk membedakan nama istilah yang 

menjadi ciri khas dalam bidang kesehatan. Data acne vulgaris belum dikodifikasi, 

karena data tersebut belum tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 .  


