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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian  

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode atau cara 

yang dirancang sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

menyelesaikan permasalahan.dan mencapai tujuan.  Menurut Berg (dalam Satori & 

Komariah, 2013, p.23) menyatakan dalam bahwa metode kualitatif adalah 

penelitian yang lebih mengarah kepada makna, konsep definisi, karakteristik 

metafora, simbol dan deskripsi mengenai sesuatu. Dalam ilmu sastra sumber 

datanya adalah karya,naskah, data penelitiannya, sebagai data formal adalah kata-

kata, kalimat dan wacana (Ratna, 2013, p.47).  Berdasarkan beberapa hal tersebut 

disimpulkan, penelitian ini adalah meggunakan metode kualitatif karena data yang 

digunakan akan dijabarkan dalam bentuk deskripsi. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif 

kualitatif yang dijabarkan oleh Sukmadinata (2009, p.18) bahwa penelitian 

deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa 

adanya.  Desain  penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana 

tuturan yang direpresentasikan oleh tokoh laki-laki dan perempuan dalam 

film“Joséphine”  berdasarkan teori bahasa perempuan menurut Lakoff (1975) dan 

Holmes (2013). 

 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini memiliki subjek dan objek penelitian sebagai berikut:  

3.2.1. Subjek penelitian  

Subjek penelitian merupakan hal yang akan diteliti. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Azwar (2010, p.34) subjek penelitian adalah sumber utama data dalam 

penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, subjek yang adalah film“ Joséphine”. 
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3.2.2. Objek penelitian  

Mengutip pendapat Suryana (2010 ,p.34) “objek penelitian memuat tentang  

variabel-variabel  penelitian beserta karakteristik-karakteristik/unsur-unsur yang 

akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian, dan 

tempat penelitian. Dengan demikian objek dari penelitian ini adalah seluruh tuturan 

yang direpresentasikan oleh tokoh laki-laki dan perempuan dalam film “Joséphine” 

yang ditulis oleh Agnès Obadia dan Samantha Mazeras dirilis pada 19 juni 2013 

yang berdurasi 1 jam 28 menit, bercerita mengenai kisah Joséphine yang mencari 

kekasih untuk menutupi kebohongan dari keluarga dan kerabatnya.   mengenai 

rencana pernikahannya dengan seorang dokter bedah yang tinggal di Brazil, 

Marcelo,  namun kebohongan itu berakhir ketika Josephine jatuh cinta dengan 

rekan kerjanya Gilles yang dia acuhkan selama ini. 

 

 

Gambar 3.1 

Poster film “Joséphine”  

3.3. Pengumpulan Data 

Sukmadinata (2005, p.151) menyebutkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tindakan tidak hanya satu, tetapi menggunakan multi 

teknik atau multi instrumen. Untuk mendapatkan data yang relevan peneliti akan 

melakukan: 
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3.3.1. Observasi  

Menurut Margono (2004, p.158), observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengamati dan 

mencatat bentuk tuturan tokoh laki-laki dan perempuan dalam film“ Joséphine”. 

3.3.2. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik yang digunakan dengan cara mempelajari 

sumber tertulis berupa buku-bulu, jurnal dan penelitian sebelumnya. Studi pustaka 

bukan hanya memberikan referensi tapi juga membantu dalam membuat kerangka 

berfikir sehingga dapat mendalami masalah yang objek yang akan diteliti. Peneliti 

akan berfokus pada pencarian teori-teori sosiolinguistik khususnya mengenai 

variasi bahasa perempuan.  

3.3.3. Teknik Catat  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik catat untuk mengelompokan  

tuturan tokoh laki-laki dan perempuan dalam film “Joséphine” dan 

mengelompokan tuturan tersebut dengan bantuan kartu data. Berikut merupakan 

kartu data yang akan memudahkan peneliti mengkalsifikasikan variasi bahasa yang 

terdapat pada tuturan yang direpresentasikan oleh tokoh laki-laki dan perempuan 

yang terdapat dalam film. 

Tabel 3.1 

 

Variasi Bahasa Perempuan Berdasarkan Tuturan Tokoh Perempuan dalam 

Film “Joséphine” 
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Tabel 3.2 

Variasi Bahasa Perempuan Berdasarkan Tuturan Tokoh Laki-Laki dalam 

Film “Joséphine”   

 

 

Ket : 

HF : Lexical Hedges or Filler  HCG : Hypercorrect Grammar 

TQ : Tag Question    SPF   : Super Polite Form 

RID : Rising Intonation on Declarative ASW : Avoidance of Strong Swear  

       Words  

EA : ‘Empty’ Adjective   ES     : Emphatic Stress 

PCT : Precious Color term   F/I     : Feedback and Intrruption 

IF : Intensifiers    GS     : Gossip 

   

3.4. Validitas dan Reliabilitas 

Konsep validitas dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Guba dan Lincon (dalam Afiyanti, 2008, p.138) yang menyatakan 

bahwa tingkat kredibilitas yang tinggi juga dapat dicapai jika para partisipan yang 

terlibat dalam penelitian mengenali benar tentang hal yang telah diceritakannya. 

Hal ini merupakan kriteria utama untuk menilai kreadibilitas dalam penelitian 

kualitatif.  

Beberapa aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan tingkat kredibilitas 

yang tinggi antara lain keterlibatan peneliti itu sendiri dan berupaya melakukan 

konfirmasi dan klarifikasi data yang dihasilkan oleh partisipan (member check) atau 

diskusi panel untuk melakukan reanalisis data yang telah diperoleh (peer checking) 
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Data Tuturan Variasi Bahasa Perempuan Lakoff (1975) dan 
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dengan menggunakan strategi deskripsi yang kaya dan padat (rich and thick 

description). Sebagaimana dijelaskan Creswell (2010, p.287) yang menjelaskan 

bahwa deskripsi kaya dan padat (rich and thick description) digunakan untuk 

menambah validitas data penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus mampu 

mendeskripsikan setting penelitian dan membahas salah satu unsur dari pengalaman 

partisipan atau dalam hal ini subjek dan objek penelitian.  

3.5. Analisis Data 

Menurut Satori dan Komariah (2013, p.97), analisis data adalah suatu fase 

penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti 

dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukan.  Selain itu, Miles dan 

Hubermen (1994, p.10) mengungkapkan terdapat tiga tahapan untuk menganalisis 

data kualitatif, diantaranya data reduction, data display, dan conclusion drawing/ 

verification.  Berikut akan dijelaskan tahapan yang digunakan dalam penelitian ini.  

1. Data Reduction  

Menurut Miles (1994, p.10) “data reduction refers to the process of selecting, 

focusing simplifying, abstracting, and transforming the data in written up field note 

or transcript”. [reduksi data mengarah kepada proses dari pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, meringkas dan merubah data kedalam tulisan, seperti catatan atau 

transkrip]. Pada tahapan ini, peneliti akan memilih tuturan dari tokoh laki-laki dan 

perempuan dalam film Joséphine yang mengandung variasi bahasa perempuan 

yang didapatkan setelah membedah filme per adegan. 

2. Data Display  

Tahapan kedua yaitu data display. Menurut Miles (1994, p.11) “generally a 

display is an organized, compressed assembly of information that permits 

conclusion drawing and action”. [secara umum, tampilan harus terorganisir, 

meringkas kumpulan informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan 

dari sebuah kejadian]. Pada tahapan ini, peneliti mengklasifikasikan data tuturan 

para tokoh laki-laki dan perempuan dalam film ke dalam kartu data yang telah 

dibuat berdasarkan teori Lakoff (1975) dan Holmes (2013). 

3. Conclusion drawing 
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Setelah memilah dan mengklasifikasikannya kedalam kartu data, tahapan 

terakhir untuk menganalisis data temuan pada penelitian ini adalah conclusion 

drawing, dalam hal ini “the resercher concludes the result of the research based on 

the research problems and deixis theory that are used” [ peneliti menyimpulkan 

hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori yang 

digunakan] (p,11). Pada tahapan ini, peneliti akan menarik kesimpulan penelitian 

menggunakan teori variasi bahasa perempuan menurut Lakoff (1975) dan Holmes 

(2013).    

3.6. Prosedur Penelitian  

Penelitian yang berjudul   “Analisis Variasi Bahasa Perempuan pada Tokoh 

Laki-laki dan Perempuan dalam Film “JOSÉPHINE” akan dilakukan dengan 

tahapan-tahapan berikut. 

1. Studi Pustaka  

Peneliti melakukan reset dengan cara mempelajari teori-teori yang berkaitan 

dengan variasi bahasa perempuan dalam film“ Joséphine” 

2. Pengumpulan Data  

Peneliti mengumpulakan data berupa tuturan yang direpresentasikan oleh 

tokoh laki-laki dan perempuan yang mengandung variasi bahasa perempuan yang 

terdapat pada film“ Joséphine”. Baik monolog atau dialog dari para tokoh laki-laki 

dan  perempuan di dalam film. 

3. Analisis data 

Peneliti menganalisi data dan mengkaji data berdasarkan kajian teori 

mengenai variasi bahasa perempuan menurut Lakoff (1975) dan Holmes (2013). 

4. Deskripsi Data  

Setelah menganalisis data yang telah diperoleh, peneliti menjabarkan hasil 

kedalam bentuk deskripsi. 

5. Kesimpulan  

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil mendeskripsikan data. 

6. Penulisan Laporan 

Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian, peneliti menuliskan laporan 

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan pada film“ Joséphine”. 


