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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan terkait pelaksanaan penelitian yaitu desain penelitian, 

metode penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data. 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggunaan ungkapan 

metafora yang digunakan dalam berita kriminal Korea “Burning sun”. Dengan ini, 

maka metode yang akan digunakan oleh peneliti merupakan metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini merupakan suatu cara untuk peneliti memaparkan detil tentang 

suatu objek penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Mukhtar (2013) yang 

memberikan definisi penelitian kualitatif sebagai cara mendeskripsikan seluruh gelaja 

atau keadaan yang ada. 

Tujuan peneliti menggunakan metode ini yaitu agar diperolehnya data yang akurat 

sehingga penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman mengenai konsep 

penggunaan metafora yang digunakan oleh media online Korea secara jelas. Kemudian 

peneliti akan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

masalah yang diteliti. Dengan penggunaan metode deskriptif kualitatif maka peneliti 

akan dapat menjabarkan sebuah gejala dengan cara mengumpulkan data, mereduksi 

data, serta mengambil kesimpulan. 

Subjek dari penelitian ini merupakan ungkapan metafora yang digunakan oleh 

jurnalis dalam menulis berita online kriminal Korea, dan karena penelitian ini 

merupakan kajian semantik maka peneliti akan menelaah data dari sisi makna. 

Sedangkan objek yang terdapat dalam penelitian ini merupakan berita Kriminal 

online bertema mengenai skandal ‘Burning Sun’ yang sempat menjadi topik hangat 

dalam dunia jurnalistik korea pada tahun 2019. 

Mengenai tahapan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada bab 4 dalam 

bentuk bagan merupakan sebagai berikut.
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Gambar 3 Bagan Desain Penelitian 

3.2. Sumber Penelitian 

Sumber data yang diperoleh peneliti merupakan 20 artikel online dari situs berita 

online Korea yang diambil berurutan berdasarkan tanggal unggahan dari bulan Maret-

November tahun 2019 dari DongA.com. 

Sumber data dalam penelitian ini mengenai skandal yang terjadi di club malam di 

Korea Burning sun yang memiliki konteks mengenai kejadian kriminal yang 

melibatkan sebuah klub malam di daerah Gangnam, Seoul yang melibatkan beberapa 

tokoh terkemuka seperti seorang politisi, serta sejumlah selebriti papan atas Korea 

Selatan. Berikut ini adalah data yang dijadikan sumber penelitian: 

Menentukan dan merumuskan masalah 

Mengumpulkan data (20 buah artikel online) 

Menerjemahkan artikel data  

Memisahkan kalimat dari artikel yang memiliki kemungkinan penggunaan metafora 

Mengidentifikasi jenis penggunaan metafora dalam berita 

Menjabarkan makna yang terkandung dalam penggunaan metafora 

Menarik kesimpulan 
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Tabel 1 

 Sumber Data Dalam Penelitian 

No. Judul Berita Tanggal Link Berita Indikator 

1. 

연예인·마약·탈세·유착…

총체적 ‘클럽 게이트’ 

열린다. 

(Selebriti.narkotika.pengel

akan pajak. bersatu secara 

menyeluruh membuka 

‘Gerbang Klub’) 

11 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90311/94485590/1 

Tuduhan 

pengedaran 

narkoba, 

pengelakan pajak 

dan pelecehan 

seksual dalam 

sebuah klub 

malam 

2. 

정의당 여성위 “정준영 

동영상 관련자, 엄벌 

촉구…승리, 사법적 책임 

우선” 

(Asosiasi keadilan wanita 

berkata “Jung Joonyoung 

adalah orang yang 

bersangkutan dalam video, 

Seungri…mendesak 

hukuman, pertama-tama 

tanggung jawab dulu 

secara hukum”) 

12 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90312/94510322/2 

Pendapat komite 

keadilan 

perempuan 

terhadap kasus 

tuduhan 

pelecehan seksual 

di sebuah klub 

malam 

3. 

승리·정준영 추문, 

좌불안석 

연예계…모임·장사 

금지령 

(Seungri, Jung Joonyoung, 

skandal, 

13 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90313/94517461/1 

Pengakuan 

Seungri selaku 

salah satu 

pimpinan dari 

klub Burning Sun 

menanggapi 
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perkumpulan…dunia 

entertaimen tidak 

nyaman.larangan jual-beli) 

skandal yang 

terjadi di Burning 

Sun 

4. 

YG ‘승리와 전속계약 

종료’, 신뢰 회복 

될까…“체질 개선 필요성 

절감” 

(YG ‘Seungri dan 

keterikatan kontrak’ 

apakah bisa pulih… 

“mengurangi kebutuhan 

perbaikan karakter”) 

13 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90313/94526834/2 

YG entertaimen 

memutuskan 

untuk mengakhiri 

kontrak dengan 

Seungri yang 

merupakan 

bagian dari 

member 

‘Bigbang’ yang 

berada di bawah 

naungan YG 

entertaimen 

setelah skandal 

Burning Sun 

5. 

“경찰총장이 뒤 봐준다” 

버닝썬 

‘일파만파’…표창원 

“검찰이 수사해야” 

(“Kepala Polisi menutupi” 

‘efek domino’ Burning 

Sun… Pyo Changwon 

berkata “kejaksaan harus 

melakukan pemeriksaan”) 

13 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90313/94528932/2 

Kecurigaan 

mengenai 

terlibatnya para 

koalisi penjabat 

sampai selebriti 

dalam skandal 

klub Burning Sun 

6. 

FNC “최종훈 경찰 유착 

드러나면 법적 책임” 

13 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90313/94529540/2 

Choi Jonghoon 

personel dari FT 

island terseret 
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(FNC “akan tanggung 

jawab secara hukum jika 

terkuak Choi Jonghoon 

bersekutu dengan polisi”) 

dalam dugaan 

selebriti yang 

terlibat kasus 

Burning Sun 

7. 

경찰 고위간부 연루 

의혹…‘승리 게이트’ 그 

끝은 어디인가 

(Kecurigaan keterlibatan 

golongan atas polisi “Gate 

Seungri” dimanakah akhir 

dari kasus ini?) 

14 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90313/94530459/4 

Kecurigaan polisi 

terhadap 

prostitusi yang 

ada di Burning 

Sun dikarenakan 

Group Chat 

Kakao Talk 

Seungri 

8. 

여성단체 

“장자연·김학의·버닝썬 

게이트…남성카르텔 

끝장내자” 

(Asosiasi wanita “Jang 

Jayeon.Kim Hak-ee. Mari 

kita akhiri kartel laki-laki) 

14 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90314/94549391/2 

Asosiasi keadilan 

wanita membuka 

mulut mengenai 

kemarahan atas 

skandal Burning 

Sun yang 

menjatuhkan 

derajat wanita 

9. 

‘경찰대 교수’ 출신 

표창원 “버닝썬 게이트, 

터질 게 터진 것” 

(Pyo Changwon ‘Dosen 

akademi kepolisian’ 

“Burning Sun gate 

meledak” 

14 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/201

90314/94550115/2 

Kecurigaan atas 

tersangkutnya 

seorang polisi 

dalam skandal 

Burning Sun 

akhirnya terkuak 

10. 

관련 연예인-경찰 고위층 

유착 의혹에…“신뢰 

15 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190315/94554415/1 

Terlibatnya 

seorang selebriti 
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추락” 

“이번 사건에 보완 

필요하지만…조정 말자 

하긴 어려워” 

(Seleb yang terlibat-di 

dalam kecurigaan 

persekutuan Polisi 

golongan atas… “runtuh 

keyakinan” kejadian kali 

ini butuh penyempurnaan 

tapi…susah untuk 

melakukannya) 

dan petinggi 

polisi yang datang 

ke klub Burning 

Sun terlihat dalam 

group chat 

kakaotalk 

11. 

표창원 “경찰 섭섭해 

하겠지만 ‘버닝썬 

사건’과감하게 檢에 

넘겨야” 

(Pyo Changwon berkata 

“polisi akan merasa 

kecewa ‘situasi Burning 

Sun’ harus melewati 

pemeriksaan dengan 

berani”) 

15 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190315/94557302/2 

Pyo Changwon 

membuka mulut 

dalam siaran 

radio KBS1 

mengenai kasus 

Burning Sun 

12. 

‘버닝썬 게이트’ 수사 

분수령…‘황금폰’ 

확보·현직 총경 소환 

(‘burning sun gate’ titik 

balik pemeriksaan… 

16 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190316/94568278/1 

Pengacara Bang 

Jeong-Hyung 

secara terbuka 

melaporkan 

percakapan 

kakaotalk antara 
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panggilan Perwira saat ini 

kepemilikan ‘Hp emas’) 

Seungri dengan 

polisi 

13. 

“버닝썬 주인은 

몽키뮤지엄 

사단”…‘그알’ 예고편 

등장, ‘몽키뮤지엄’은? 

(“pemilik Burning Sun 

adalah tim Monkey 

Museum”…munculnya 

cuplikan ‘tau itu’ lalu 

bagaimana dengan 

‘Monkey Museum’) 

17 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190317/94599893/2 

Stasiun TV SBS 

merilis acara 

bertemakan 

skandal Burning 

Sun 

14. 

‘버닝썬·김학의·장자연’ 

못믿을 검경…‘공수처’가 

해법? 

(‘Burning Sun.Kim Hak-

Ui.Jang Jayeon’ tidak 

percaya soal 

tuntutan…solusi bagian 

dari pertahanan?) 

19 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190319/94622568/1 

Diskusi mengenai 

pengenalan 

Komisaris Tinggi 

untuk Investigasi 

Kekerasan 

(Kantor Urusan 

Publik) untuk 

menyelidiki 

kejahatan pejabat 

tinggi polisi dan 

jaksa penuntut 

setelah insiden 

Burning Sun 

 

15. 

‘버닝썬 게이트’ 발화 

김상교 “여성 2명 성추행 

절대 아냐” 

19 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190319/94625606/2 

Kim Sang-Gyo 

dituduh 

memfitnah atas 
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(‘Burning Sun gate’ Kim 

Sungyo merasa terbakar “2 

perempuan tidak 

dilecehkan”) 

kejadian yang 

terjadi pada 

skandal Burning 

Sun 

16. 

버닝썬 애나, ‘마약 유통’ 

부인…전 마약업자 “걸어 

다니는 시한폭탄” 

(Burning Sun “nama 

disamarkan”, ‘pengedar 

narkoba’ nyonya…saya 

pengusaha obat terlarang 

“bom waktu yang 

berjalan”) 

20 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190320/94652584/2 

seorang wanita 

Tionghoa A 

(alias) mengaku 

memakai narkoba 

di klub Burning 

Sun 

 

17. 

YG엔터테인먼트, 

25일간 시총 2437억 

증발…세무조사 

‘설상가상’ 

(YG entertaimen, edisi 

harian 25. Kapitalisasi 

pasar yang lenyap 24 

juta…pemeriksaan pajak 

‘sudah jatuh tertimpa 

tangga’) 

21 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190321/94663358/2 

Harga saham YG 

Entertainment 

telah jatuh tanpa 

henti sejak 

Seungri 

tersangkut 

skandal Burning 

Sun 

 

18. 

‘섹스, 거짓말, 그리고 

정치 포르노’에 청와대가 

가세했다 

(dorongan istana 

kepresidenan 

24 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190324/94702265/1 

Pada episode 23 

dari SBS "I Want 

to Know That" 

yang disiarkan 

pada sore hari 

tanggal 23, 
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mengenai‘seks, 

kebohongan, lalu politik 

porn’) 

membahas secara 

rinci realitas 

Burning Sun dan 

hubungan dengan 

polisi. 

19. 

버닝썬’ 다룬 ‘그것이 

알고싶다’, ‘린사모’부터 

‘휴대폰 제보자’까지 

(mengenai ‘Burning Sun’ 

‘ingin tahu itu’ dari 

‘Rinsamo’ sampai ‘telepon 

genggam informan’) 

24 Maret 

2019 

http://www.donga.com/news/article/all/

20190324/94702265/1 

Pada episode 23 

SBS 'I Want to 

Know That', yang 

disiarkan pada 

sore hari tanggal 

23, seorang 

reporter yang 

melaporkan isi 

ruang katalk dari 

ponsel Jung Jun-

young. 

20. 

집단 성폭행 혐의’ 최종훈 

“하루하루 참회하는 

마음으로 살겠다” 

(‘tuduhan perkumpulan 

pemerkosa’ Choi Jong 

Hoon “Setiap hari akan 

hidup dengan penyesalan 

dari hati”) 

27 

November 

2019 

http://www.donga.com/news/Issue/List/

030613/article/all/20191127/98556715/

1 

Jong Jun-young 

dan Choi Jong-

hoon, yang 

memasuki ruang 

sidang dalam 

gugatan pada hari 

ini, 

menyampaikan 

kehendak refleksi 

dalam argumen 

terakhir setelah 

sidang tuntutan. 
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3.3. Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu saat seorang peneliti mengambil data 

penelitiannya dari sumber tulisan hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan 

Arikunto (2005, hlm. 158) dalam bukunya menegaskan bahwa metode dokumentasi 

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang bersumber pada 

tulisan seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. 

Peneliti memilih menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan 

data karena peneliti merasa teknik ini sesuai dengan sumber data yang diteliti yaitu 

berupa berita online mengenai skandal club malam di korea selatan Burning Sun. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti merupakan mengumpulkan data 

yang konteksnya diberi batas yaitu berita kriminal online Korea dari situs berita online 

DongA.com 

Setelah itu langkah selanjurnya yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini yaitu 

membaca dengan seksama tajuk serta isi dari berita online kriminal yang dijadikan 

sumber data, serta tidak lupa peneliti akan menandai bagian yang memiliki ungkapan 

metafora di dalamnya.  

Hal yang dilakukan peneliti setelahnya merupakan studi literasi, dengan 

mengumpulkan data-data relevan dengan penelitian. Studi literasi bertujuan agar 

penelitian yang dilakukan memiliki dasar teori yang kuat serta penelitian yang 

dilakukan lebih terarah. Adapun yang menjadi referensi bagi penelitian ini yaitu: 

1. Buku-buku sumber yang membahas mengenai semantik, metafora, gaya 

bahasa dalam jurnalistik, serta metode penelitian. 

2. Penelitian terdahulu mengenai gaya bahasa atau metafora yang digunakan 

dalam karya-karya jurnalistik baik dalam bahasa Korea, maupun bahasa 

Indonesia. 
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3.4. Analisis Data 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data 

yang diperoleh peneliti bersumber dari literasi dan metode dokumentasi. Untuk metode 

dokumentasi peneliti akan melakukan beberapa tahap seperti yang dijabarkan oleh 

Miles dan Huberman (1994) dalam bukunya bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas sehingga datanya menjadi jenuh. Oleh karena itu tahapan yang akan dilakukan 

peneliti adalah: (1) reduksi data (2) penyajian data, (3) kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Pada tahap ini peneliti akan merangkum, menyunting kalimat yang hanya 

fokus terhadap hal-hal penting. Seperti teori yang diberikan oleh Miles dan 

Huberman (1994) dalam bukunya menyebutkan bahwa reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data secara sedemikian rupa. 

Reduksi data dimulai dengan pengumpulan berita kriminal online Korea 

mengenai kasus skandal club malam Burning Sun. 

2. Penyajian Data 

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan uraian mengenai hasil data yang 

diperoleh guna mempermudah penyusunan rencana kerja selanjutnya berdasarkan 

yang telah dipahami. Data yang didapat peneliti kemudian akan dipilah dan akan 

disajikan berdasarkan penggunan metafora. 

a) Analisis Penggunaan Metafora dalam tajuk dan isi berita 

Pada tahap ini peneliti akan membuat penjabaran tentang bagaimana 

penggunaan metafora Korea dalam berita kriminal Korea. Peneliti akan 

menjelaskan hasil dari metafora yang ditemukan dalam artikel berita online 

dengan mengidentifikasi jenis metafora yang didapat dengan menjadikan teori 

penggolongan metafora menurut Lakoff dan Johnson (2003) dalam bukunya 



59 
 

Nada Nova Krisdianti, 2020 
METAFORA DALAM BERITA KRIMINAL ONLINE KOREA “BURNING SUN” SEBAGAI BAHASA JURNALISTIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

yang menyebutkan bahwa metafora dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: (1) metafora 

struktural, (2) metafora orientasional, (3) metafora ontologis. 

b) Makna asli dari ungkapan metafora yang digunakan 

Dalam tahap ini makna asli dari ungkapan metafora yang ditemukan dalam 

berita akan dikaji dari segi semantiknya sehingga akan akan tampak 

penjabaran makna serta konsep dari metafora yang digunakan. 

3. Kesimpulan 

Tahapan ini merupakan langkah terakhir dari penelitian data kualitatif. Hasil 

yang akan disampaikan oleh peneliti merupakan jawaban dari permasalahan sesuai 

dengan keadaan. Hasil penelitian ini pula dikemas secara secermat mungkin 

menggambarkan apa yang telah dikaji oleh peneliti. 

 

 


