
41 
 

41 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Istilah metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) ialah, 

‘Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai 

sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan penelitian 

merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data’. 

 Sedangkan definisi penelitian yang sendiri didefinisikan oleh The Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English Research dalam Kothari (1985) ialah,  

“A careful investigation or inquiry specially through search for new facts in any 

branch of knowledge”. ‘Sebuah investigasi atau penyelidikan yang cermat terutama 

melalui pencarian untuk fakta-fakta baru pada cabang ilmu pengetahuan apa pun’. 

Selain itu Redman and Mory dalam Bhojanna (2012) mengungkapkan bahwa, 

“Research is a systematised effort to gain new knowledge”. ‘Penelitian adalah 

sebuah usaha yang sistematis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru’. 

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah cara sistematis yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Dalam hal ini tujuan yang dimaksud berupa penelitian atau pencarian tentang fakta-

fakta dan ilmu pengetahuan baru. 

 Pada penelitian yang akan penulis lakukan, metode yang akan digunakan ialah 

metode deskriptif kualitatif. Kumar (2011) menyatakan bahwa  

“A research study classified as a descriptive study attempts to describe 

systematically a situation, problem, phenomenon, service or programme, or 

provides information about, say, the living conditions of a community, or 

describes attitudes towards an issue”. ‘Sebuah penelitian yang diklasifikasikan 

sebagai studi deskriptif mencoba menggambarkan secara sistematis situasi, 



42 
 

Hasna Dhia Irbah, 2020 

MAKNA ASOSIATIF DALAM ANTOLOGI PUISI 하늘과 바람과 별과 시 (HANEULKWA BARAMKWA 

BYEOLKWA SI) KARYA YUN DONG JU: SEBUAH KAJIAN SEMANTIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

masalah, fenomena, layanan atau program, atau memberikan informasi tentang, 

katakanlah, kondisi kehidupan suatu komunitas, atau menggambarkan sikap 

terhadap suatu masalah’. 

 Berg dalam Satori (2010) menjelaskan bahwa, “Qualitative Research (QR) thus 

refers to the meaning, concepts, definitions, characteristics, methapors, simbols, 

and descriptions of things”. ‘Penelitian Kualitatif (QR) dengan demikian yang 

mengarah kepada makna, konsep, definisi, karakteristik, kiasan, simbol, dan 

deskripsi dari sesuatu’. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif 

adalah sebuah studi yang menggambarkan secara sistematis tentang penelitian yang 

mengarah kepada makna, konsep, dan lainnya dari suatu hal. 

 Seperti yang diungkapkan oleh Satori (2010) bahwa metode kualitatif 

digunakan karena penulis bertujuan untuk meneliti suatu hal yang bersifat deskriptif 

dan tidak dapat dinyatakan dengan perhitungan. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menjelaskan hasil dari analisis 

pada antologi puisi Yun Dong Ju yaitu tentang analisis makna asosiatif. Analisis 

tentang puisi melalui kajian semantik yang berfokus pada analisis makna asosiatif 

dapat dipahami jika dijabarkan dengan deskripsi. 

 Berikut gambaran desain dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan masalah yang 

akan diteliti 

Rumusan masalah 

Membaca antologi puisi Yun Dong Ju dan menentukan puisi yang 

akan dijadikan bahan penelitian 

Mengumpulkan teori tentang semantik, makna, makna asosiatif, 

puisi dan antologi puisi Yun Dong Ju 

Membaca puisi yang telah ditentukan dan mendata makna asosiatif 

yang ada pada puisi yang telah ditentukan 
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

3.2 Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah antologi puisi dan prosa “하늘과 바람과 별과 시” (Haneulkwa Baramkwa 

Byeolkwa Si) karya Yun Dong Ju. Buku antologi puisi dan prosa “하늘과 바람과 

별과 시” (Haneulkwa Baramkwa Byeolkwa Si) berisi karya-karya yang dibuat oleh 

Yun Dong Ju semasa hidupnya. Antologi ini diterbitkan pada tahun 1948, 

diterbitkan oleh teman Yun Dong Ju setelah Yun Dong Ju wafat. Dalam antologi 

ini terdapat 93 karya yang digubah oleh Yun Dong Ju. Karya-karya tersebut 

merupakan 88 buah puisi dan 5 buah prosa. Rentang waktu pembuatan puisinya 

ialah dari tahun 1934 sampai tahun 1942.  Di antara puisi-puisi Yun Dong Ju yang 

ada dalam antologi tersebut, penulis memilih enam buah puisi untuk diteliti yakni 

puisi yang digubah pada tahun 1941 yaitu, 또 다른 고향 (tto dareun gohyang) 

dan길 (gil), puisi yang digubah pada tahun 1942 yaitu, 사랑스런 추억 

(sarangseureon chueok); 흐르는 거리 (heureuneun geori); dan쉽게 씌어진 시 

(swibke ssuieojin). Puisi-puisi yang dipilih ini bertemakan tentang perasaan Yun 

Dong Ju akan masa kolonial Jepang. Pada puisi-puisi tersebut data yang akan diteliti 

ialah berupa kata, frasa, atau kalimat yang dianggap memiliki makna asosiatif.  

 Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa studi pustaka. Zed dalam Supriyadi (2016) 

mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan studi pustaka atau dapat disebut 

juga kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

untuk bahan penelitian dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, 

mencatat dan mengolah data yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam 

Menjelaskan jenis-jenis makna 

asosiatif yang ada pada antologi puisi 

Yun Dong Ju 

Menjelaskan makna yang terkandung 

dalam puisi Yun Dong Ju 

Hasil analisis  
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penelitian ini data yang dikumpulkan ialah kata, frasa, atau kalimat yang terdapat 

pada puisi-puisi Yun Dong Ju yang telah ditentukan untuk diteliti oleh penulis. 

Untuk mendapatkan data tersebut penulis terlebih dahulu membaca antologi puisi 

dan prosa “하늘과 바람과 별과 시” karya Yun Dong Ju secara teliti dan cermat. 

Pembacaan antologi puisi Yun Dong Ju ini bertujuan untuk memilih data yang akan 

dijadikan bahan untuk penelitian. Setelahnya penulis mencatat kata, frasa, atau 

kalimat yang dianggap memiliki makna asosiatif. 

Selain data berupa puisi yang akan diteliti, penulis juga mengumpulkan hal-hal 

yang relevan untuk penelitian seperti contohnya teori-teori. Teori-teori tersebut 

merupakan teori tentang makna, teori tentang puisi dan lainnya. Teori yang penulis 

kumpulkan bersumber buku, jurnal, kutipan pada skripsi, dan beberapa laman web. 

3.3 Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2007), 

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain”. 

 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif naratif. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Satori (2010) analisis data ini terdiri atas: data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion 

drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Langkah untuk 

mereduksi data dilakukan dengan cara mencatat data yang diperoleh dalam bentuk 

laporan atau data yang terperinci. Laporan tentang data yang dibuat merupakan data 

yang dianggap penting dan pokok, karena reduksi data merupakan langkah yang 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah selanjutnya ialah menyajikan 

data Miles and Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”. ‘Bentuk yang paling 

sering digunakan untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah dengan teks 

naratif’. Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan berupa sebuah penemuan 

baru. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek 

yang menjadi jelas karena adanya penelitian.  
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 Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah penulis sendiri. 

Penulis berperan dalam merencanakan bagaimana penelitian akan dilakukan, 

mengumpulkan data-data relevan, serta menentukan langkah penelitian untuk 

menganalisis data. Selain itu dalam penelitian ini, untuk menganalisis datanya akan 

digunakan instrumen kartu data. Penulis akan menganalisis dan menguraikan 

penjelasan deskriptif tentang data untuk jenis makna asosiatif yang telah diperoleh. 

Dilanjutkan dengan langkah analisis selanjutnya yaitu menjelaskan makna yang 

terkandung pada puisi yang telah diteliti. 

 Berikut adalah langkah analisis data yang akan dilakukan oleh penulis: 

1) Pada penelitian ini langkah pertama dalam menganalisis data ialah dengan 

mereduksi data, yakni dengan cara merangkum dan memfokuskan pada hal-hal 

yang dianggap penting. Dalam hal ini reduksi data yang dilakukan diawali 

dengan membaca puisi-puisi yang terdapat dalam antologi puisi dan prosa 

“하늘과 바람과 별과 시 (Haneulkwa Baramkwa Byeolkwa Si)” lalu memilih 

puisi yang menyinggung tentang gambaran perasaan saat masa penjajahan 

Jepang. Terdapat 5 buah puisi yang akan diteliti yakni, 또 다른 고향 (Tto 

Dareun Gohyang), 길 (Gil), 사랑스런 추억 (Sarangseureon Chueok), 흐르는 

거리 (Heureuneun Geori), 쉽게 씌어진 시 (Swibke Ssui-Eojin Si). 

 Berikut adalah kartu data yang akan digunakan untuk menganalisis data. 

 

Tabel 3.1 Kartu Data 

 

2) Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian 

data dilakukan dengan cara memaparkan analisis puisi. Bentuk analisis berikut 

dilakukan untuk menganalisis puisi satu-persatu.   

Kata/Kali-

mat/Frasa 

Terjema-

han 

Makna Asosiatif 

Makna 

Konotatif 

Makna 

Stilistik 

Makna 

Afektif 

Makna 

Reflektif 

Makna 

Kolokatif 

       

Jumlah      
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a) Penulis akan menjabarkan puisi yang akan diteliti beserta 

terjemahannya. 

b) Penulis akan mencatat makna asosiatif yang ditemukan pada puisi yang 

telah dianalisis. 

c) Penulis akan mengelompokkan makna yang ditemukan ke dalam 

analisis makna asosiatif perkategorinya.  

d) Penulis akan menguraikan dan menjelaskan data-data tentang makna 

asosiatif yang ditemukan pada puisi. 

e) Setelah menguraikan penjelasan tentang makna asosiatif yang terdapat 

dalam puisi-puisi yang telah dianalisis, langkah selanjutnya penulis 

akan menguraikan penjelasan tentang isi makna yang terkandung dari 

masing-masing puisi yang telah dianalisis.  

 Dalam analisis ini, untuk memberikan keterangan mengenai datanya, 

penulis menggunakan kode data yaitu ‘P...B...’.  P berarti Puisi, dan B berarti 

Baris. Contoh penggunaannya seperti, ‘P1B1’ yang berarti Puisi ke-1 Baris ke-

1, P3B8 berarti Puisi ke-3 Baris ke-8, dan seterusnya.  

3) Langkah terakhir ialah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis. 

 

3.4 Keabsahan Data 

 Pada penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data yang diteliti, peneliti 

akan melakukan pengujian melalui triangulasi data. Triangulasi menurut Denkin 

dalam Rahardjo (2010) adalah gabungan dari beberapa metode yang digunakan 

untuk mengkaji suatu fenomena melalui sudut pandang yang berbeda. Dengan 

adanya sudut pandang dan metode berbeda yang digunakan pada triangulasi, 

diharapkan penelitian akan diperoleh hasil yang valid dan tidak bias. 

 Jenis dari triangulasi sendiri menurut Denkin dalam Rahardjo (2010) ada empat 

macam. Di antaranya adalah triangulasi metode, triangulasi antar peneliti 

(triangulasi yang digunakan jika penelitiannya berkelompok), triangulasi sumber 

data, dan triangulasi teori. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis triangulasi 

menurut Denkin yang dikutip oleh Rahardjo (2010). 

1) Triangulasi Metode 
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 Triangulasi metode ialah triangulasi yang digunakan pada penelitian 

dengan menggunakan metode yang berbeda. Seperti diketahui bahwa 

penelitian kualitatif seringnya menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan lain-lain. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang andal dan 

gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu peneliti dapat 

menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau 

dapat juga peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk 

mengecek kebenarannya.  

2) Triangulasi Antar Peneliti 

 Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih 

dari satu orang peneliti dalam pengumpulan dan analisis data di suatu 

penelitian. Kelebihan dari triangulasi ini ialah dapat memperkaya 

pengetahuan tentang informasi yang digali dari subjek penelitiannya. 

Namun pada triangulasi ini ada juga hal yang harus diperhatikan, yakni 

tentang peneliti yang diajak bekerja sama. Peneliti yang diikut sertakan 

harus memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan 

agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi. 

3) Triangulasi Sumber Data 

 Triangulasi sumber data merupakan triangulasi yang digunakan untuk 

menggali kebenaran mengenai informasi tertentu lewat metode atau sumber 

data yang berbeda. Contohnya selain menggunakan metode wawancara atau 

observasi, peneliti menggunakan metode penelitian dokumen tertulis, arsip, 

observasi terlibat, dan lain-lain. Dengan meneliti menggunakan berbagai 

sumber, maka akan dihasilkan juga data yang berbeda, ini akan memberikan 

pandangan yang berbeda dan pengetahuan yang dapat dipercaya bagi 

peneliti dalam memperoleh kebenaran mengenai fenomena yang ditelitinya.     

4) Triangulasi Teori 

 Triangulasi terakhir ialah triangulasi teori. Pada penelitian kualitatif, 

hasil akhir yang didapat ialah berupa rumusan informasi atau thesis 

statement. Lalu informasi tersebut dibandingkan dengan teori yang relevan 

untuk menghindari bias individual peneiti atas temuan atau kesimpulan 

yang dihasilkan. Kelebihan dengan digunakannya triangulasi ini adalah 
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dapat meningkatkan kedalaman pemahaman dengan syarat penelitinya 

dapat menggali secara lebih dalam pengetahuan teoretik atas hasil analisis 

yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti dituntut untuk memiliki expert 

judgement saat membandingkan penemuannya dengan perspektif tertentu, 

terutama jika hasil yang ditunjukkan dari perbandingan tersebut jauh 

berbeda.  

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik triangulasi sumber 

data. Seperti yang penulis kutip dan jelaskan di atas, triangulasi sumber data 

singkatnya ialah triangulasi yang digunakan untuk menggali kebenaran mengenai 

informasi tertentu lewat metode atau sumber data yang berbeda. Dalam penelitian 

ini, data yang telah penulis analisis akan diajukan kepada dosen native Korea 

yang ahli dalam bidang linguistik untuk kemudian divalidasi dan menghasilkan 

sebuah kesimpulan. Diharapkan dengan menggunakan teknik triangulasi ini akan 

didapat data dan kesimpulan yang valid. 


