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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang desain penelitian, data dan sumber data, tempat 

penelitian, instrumen, indikator penelitian, pengumpulan data, analisis data dan prosedur dalam 

penelitian. 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan 

dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan  Nazir  (2003). Metode penelitian dapat 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan Sugiyono (2016). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif dengan 

metode analisis isi. Metode analisis isi ini digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen. 

Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian 

deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.  

Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang dikumpulkan merupakan teori-teori 

yang berkenaan dengan hal yang dianalisis, bukan berupa angka atau data statistik serta tidak 

memakai atau menggunakan alat pengukur  (Sukmadinata, 2012). Dokumen dalam penelitian ini 

adalah naskah drama Korea Encounter (남자 친구). Penelitian ini mendeskripsikan atau 

menggambarkan majas perbandingan apa saja yang terdapat dalam drama Korea Encounter (남자 

친구) kemudian menganalisis makna dari majas yang digunakan. 

3.2 Tempat Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang 
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diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat, (Moleong, 2007:132). 

Penelitian majas perbandingan pada drama Korea Encounter (남자 친구) ini  dilakukan oleh 

peniliti di rumah peneliti dan juga di perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif karena tidak ada data 

statistik angka tetapi datanya hanya berupa kata. Data merupakan keterangan atau bahan nyata 

yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Menurut Lofland (dalam Moleong, 

2007: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data menjadi titik sentral 

penelitian karena tanpa data tidak akan pernah ada penelitian. Peneliti memilah data ke dalam 

dua kelompok yakni data primer dan data sekunder (Siswantoro, 2010:139). 

Data primer  penelitian ini adalah kalimat dalam naskah drama Korea Encounter (남자 

친구) yan mengandung majas perbandingan. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain pustaka berupa tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian majas perbandingan 

seperti dari buku, artikel, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu tentang majas perbandingan. 

Tabel 3.1 Sumber Data 

No Episode Jumlah Data 

1 Episode 1 3 

2 Episode 2 3 

3 Episode 3 6 

4 Episode 4 2 

5 Episode 5 5 

6 Episode 6 2 

7 Episode 7 3 

8 Episode 8 4 

9 Episode 9 5 

10 Episode 10 9 

11 Episode 11 1 
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12 Episode 12 4 

13 Episode 14 2 

14 Episode 15 1 

15 Episode 16 1 

Total Data 51 

 

3.4  Instrumen 

Instrumen adalah suatu alat ukur yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan naskah drama 

Korea Encounter (남자 친구)  sebagai sumber data. Peneliti mengkelompokan majas berdasarkan 

teori Eul-hwa (1975) yang mengelompokan majas berdasarkan prinsip-prinsip dasar majas. 

Adapun untuk memudahkan pentabulasian data, peneliti menyusun instrumen sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian 

No  

Episode  

Kalimat Dialog  

Menit  

Majas Perbandingan  

Makna  

Pembahasan  

 

 

Tabel 3.2 Jumlah Kemunculan Majas Perbandingan 

No Majas Perbandingan Jumlah 

Kemunculan 

Persentase 

Kemunculan 

Peringkat 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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3.5  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan 

(Sugiyono, 2016). Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah, 

sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan tiga cara yaitu, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Seperti yang dikemukakan oleh Chatherine Marshall, 

Gretchen B. Rosman tentang pengumpulan data kualitatif adalah sebagai berikut :  ‘the 

fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, 

participation in the setting, direct obsevation, in-depth interviewing, dokumant review’. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi dalam 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data teoritis melalui bahan yang berhubungan dengan 

topik penelitian (Alwasilah, 2008). Peneliti mengumpulkan referensi dan teori-teori melalui 

proses pembacaan sumber tertulis, seperti : buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, dan hasil laporan yang relevan dengan objek penelitian 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan penting dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh 

dengan data lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mencatat kalimat-kalimat yang menyatakan pemakaian majas 

perbandingan. 

3.6  Analisis  

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema 

dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan dan tema pada hipotesis (Taylor 1975). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2012), “bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas”. Dalam hal ini langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu : 
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1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan. Hal ini sejalan dengan menurut 

pendapat Nasution (dalam Sugiono 2012:89)”analisis data secara umum mengikuti langkah-

langkah berikut yaitu reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan”. 

 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu data-data yang terkait dengan penelitian lalu dibentuk ke dalam 

laporan yang lebih sistematis sehingga mudah dipahami. Peneliti memilih serta merangkum 

data-data dari hasil observasi dan wawancara. Data yang telah direduksi memberi gambaran 

yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah untuk mencari kembali data yang 

diperoleh bila diperlukan lagi. 

Pada tahap ini data yang diperoleh, dicatat dalam uraian yang terperinci. Dari data-data 

seperti naskah atau dialog drama tersebut kemudian dianalisis hanya data yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dianalisis yaitu, majas perbandingan dalam drama Korea Encounter  (남자 

친구). 

2. Sajian Data 

Penyajian data, dengan menggunakan uraian singkat, mendeskripsikan hasil data yang 

diperoleh, dan dapat pula berupa grafik dan tabel. Data dapat terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data yang peneliti lakukan yaitu 

setelah diperoleh dari hasil pengumpulan data dan direduksi lalu akan lebih mudah untuk 

disajikan atau mendeskripsikan data yang dijelaskan dalam pembahasan. Dengan demikian 

peneliti dapat lebih mudah menyusun data dari semua data yang terkumpul. 

Pada tahap ini, data-data seperti naskah atau dialog drama yang sudah ditetapkan 

kemudian disusun secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami. Data-data tersebut 

kemudian dianalisis sehingga diperoleh deskripsi tentang majas perbandingan yang digunakan. 

3. Penarikan Simpulan 

Kesimpulan dan verifikasi yaitu peneliti berusaha untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal yang sering timbul. 

Dilakukan sejak awal hingga akhir proses penelitian hal tersebut memudahkan peneliti untuk 
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mendapatkan makna dari setiap data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diambil hanya 

bersifat sementara dan masih diragukan, oleh karena itu kesimpulan senatiasa diverifikasi selam 

penelitian berlangsung untuk menjaga tingkat kepercayaan penelitian. Jadi dari data yang 

dikumpulkan dicoba diambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul, dan temuan dapat 

berupa deskripsi / gambaran suatu objek yang sebelumnya masing samar sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas dan dapat dirumuskan ke dalam hal-hal yang lebih spesifik atau terarah 

dalam menyusun hasil penelitian. 

Pada tahap ini dibuat kesimpulan tentang hasil dari data yang diperoleh sejak awal 

penelitian. Kesimpulan ini masih memerlukan adanya verifikasi (penelitian kembali tentang 

kebenaran laporan) sehingga hasil yang diperoleh benar-benar valid. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penting dalam suatu penelitian, adapun 

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan teori-teori tentang majas perbandingan 

2. Mempelajari dan memahami teori-tori yang telah diperoleh 

3. Menonton dan membaca naskah drama Korea Encounter untuk mencari dan mencatat 

kalimat-kalimat yang mengandung majas perbandingan 

4. Mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul kedalam instumen penelitian 

5. Mengemukakan hasil analisis data sesuai dengan pemahaman peneliti dengan melihat majas 

perbandingan yang terkandung dalam drama Korea Encounter untuk dapat ditarik 

kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk tulisan. 

 


