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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian. Berisi rincian 

metode penelitian yang meliputi desain penelitian, data dan sumber data, 

pengumpulan data, analisis data, alur penelitian dan teknik keabsahan data. 

 

3.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian adalah gambaran atau rancangan untuk melaksanakan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara menerapkan metode deskriptif 

kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6). Sedangkan penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik secara alamiah maupun buatan manusia 

(Sukmadinata,2006). Sehingga yang dimaksud penelitian kualitatif deskriptif 

adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dan 

Martini, 1996, hlm.73). 

Pernyataan tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis 

dalam mendeskripsikan modalitas yang terdapat dalam pidato kampanye 문제인 

(Moon Jae In) beserta fungsinya, sehingga metode deskriptif kualitatif dirasa 

paling cocok dan memungkinkan untuk diterapkan pada penelitian ini. 

Sutedi (2011, hlm. 58) menyebutkan langkah-langkah dalam penelitian 

deskriptif antara lain: 1).  Memilih dan merumuskan masalah, 2). Menentukan 

jenis data dan prosedur pengumpulannya, 3). Menganalisa data, 4).  

Menyimpulkan, dan  5). Membuat laporan. Berikut desain atau rancangan 

penelitian adalah sebagai berikut.  
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Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa desain penelitian adalah 

tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari rumusan 

masalah sampai dengan tahap akhir yaitu kesimpulan dan saran. Secara rinci tahap 

pertama dari penelitian ini adalah menentukan dan merumuskan masalah terkait 

modalitas yang terdapat dalam pidato kampanye. Lalu tahap kedua mengumpulkan 

data berupa teori modalitas. Tahap ketiga yaitu memahami isi pidato kampanye 

calon presiden 문제인 (Moon Jae In). Keempat menganalisis modalitas yang 

terdapat dalam kalimat. Kelima mendata dan mengelompokkan bentuk modalitas 

yang terdapat dalam pidato kampanye. Keenam membuat deskripsi laporan 

penelitian mengenai modalitas dalam pidato kampanye 문제인 (Moon Jae In).  

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Arikunto (2013, hlm. 172) mengemukakan bahwa sumber data yaitu 

dokumen berupa sumber data yang disebut subjek atau variabel penelitian. 

Menentukan dan 
merumuskan masalah

Mengumpulkan data 
(berupa teori)

Membaca dan 
Memahami isi pidato 

kampanye 문제인
(Moon Jae In)

Menganalisis modalitas 
yang terdapat dalam isi 

pidato

Mendata dan 
mengelompokkan

bentuk modalitas yang 
terdapat dalam  pidato

Deskripsi laporan 
penelitian

Diagram 3.1 

Desain Penelitian 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah video kampanye calon Presiden Republik 

Korea Selatan dalam pemilihan Presiden Korea Selatan yang diselenggarakan 

pada tanggal 9 Mei 2017. Video kampanye tersebut disiarkan secara online 

melalui youtobe dan berdurasi sekitar 20 menit. Data dari penelitian ini diambil 

dari kalimat yang mengandug modalitas dalam pidato kampanye 문제인 (Moon 

Jae In) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Burhan Bungin (2003: 42) menjelaskan metode pengumpulan data adalah 

“dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga 

hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga 

cara berikut ini. 

1. Studi Pustaka 

Pertama menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Melalui metode studi 

pustaka, penulis dapat menemukan teori-teori yang sesuai untuk penelitian ini. Data 

yang didapatkan dapat berupa jurnal, penelitian terdahulu, bahkan beberapa 

penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Teknik simak.  

Teknik simak digunakan untuk menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak 

disini tidak hanya berkaitan dengan  penggunaan bahasa secara tulisan, tetapi juga 

secara lisan (Mahsun, 2005). Penyimakan dilakukan dengan mendengarkan isi 

pidato kampanye 문제인 (Moon Jae In) yang merupakan objek dari penelitian ini. 

3. Teknik Catat 

Teknik ini merupakan teknik lanjutan dari teknik simak. Teknik catat adalah 

mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitiannya dari penggunaan bahasa 

secara tertulis (Mahsun, 2005). Setelah menyimak pidato, dilakukan pencatatan 

agar memudahkan penulis untuk menganalisis. 
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3.4 Analisis Data  

Sudaryanto (2015, hlm.7) menyatakan bahwa tahap analisis data merupakan 

bentuk upaya peneliti dalam menangani masalah yang akan diteliti pada data. Yaitu 

dengan cara menguraikan masalah yang bersangkutan dengan suatu cara tertentu. 

Teknik analisis data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat 

menentukan apakah data yang telah ditemukan tersebut dapat disajikan ke dalam 

bentuk tulisan yang tersusun secara teratur dan terencana, dengan begitu akan 

menghasilkan suatu bacaan yang mudah dipahami pembaca. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut 

Menurut Miles & Huberman (2014). Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

Gambar 3 1 

Analisis Data menurut Miles & Huberman 

 

1. Reduksi data 

 Data yang diperoleh dari jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan salah satu cara yang 

dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada 

tahap ini objek yang berupa pidato di reduksi dan berdasarkan kalimat yang terdapat 

modalitas dan yang tidak terdapat modalitas didalamnya. 
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2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, grafik, bagan, 

hubungan antar kategori, dan flowchart. Dalam hal ini Miles and Huberman (2014) 

mengungkapkan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Pada tahap ini setelah data direduksi, kalimat-kalimat yang mengandung modalitas 

disajikan dan diurutkan berdasarkan waktu. 

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara , dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap 

verification ini, kalimat-kalimat yang mengandung modalitas tadi di analisis dan 

dikelompokkan berdasarkan bentuk modalitas yang dikemukakan oleh Sun Hye Ok 

yang membagi modalitas dalam bahasa Korea dibagi menjadi 2, yaitu 명제양태 

(modalitas dugaan)  dan 사건 양태 (modalitas peristiwa). 명제양태 (modalitas 

dugaan) dibagi menjadi 2, yaitu 인식양태 (modalitas epistemik)  dan 증거양태 

(modalitas pembuktian). Sedangkan bentuk 사건 양태 (modalitas peristiwa) dibagi 

menjadi 2 yaitu 의무양태 (modalitas deontik) dan 동적양태 (modalitas deontik). 
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3.5  Alur Penelitian 

 Langkah-langkah dalam menganalisis modalitas dalam pidato kampanye 

calon presiden Moon Jae In yaitu sebagai berikut: 

1. Pertama-tama, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isi pidato kampanye 

문제인 (Moon Jae In) yang mengandung modalitas pada setiap kalimat dalam 

pidatonya. Mengidentifikasi bentuk 명제양태 (modalitas proposisi) dan  

상건양태 (modalitas situasi) yang terdapat dalam kalimat. Setelah dilakukan 

identifikasi, lalu mendata dan mengelompokkan bentuk modalitas yang 

terdapat isi pidato. Selanjutnya mendeskripsikan fungsi dan makna modalitas 

dalam isi pidato tersebut satu demi satu. Terakhir membuat kesimpulan. 

Tabel 3.1 

Tabel Contoh Analisis Modalitas 

Keterangan : 

MY : 명제양태(modalitas proposisi) 

SY   : 상건양태 (modalitas situasi) 

2. Setelah mengidentifikasi kalimat yang terdapat bentuk modalitas di dalam isi 

pidato, selanjutnya dilakukan analisis dengan mendeskripsikan fungsi dan 

makna yang terdapat dalam kalimat yang mengandung bentuk modalitas dalam 

isi pidato tersebut sesuai dengan teori modalitas yang dikemukakan oleh Sun 

Hye Ok. Berikut merupakan contoh analisisnya 

 

 

 

No Kalimat 
Modalitas 

Keterangan 
MY SY 

 

1 

 

제가 어떤 대통령이 

되려고 하는지 
( Jega otton daetongryongi 

dweryogo haneunji... ) 

 

 

  

Dalam kalimat tersebut 

terdapat bentuk 는지 yang 

terdapat bentuk dugaan  
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Tabel 3 2 

Analisis Modalitas Proposisi MY1 

Keterangan :  

MY : 명제양태(modalitas proposisi) 

Pada data MY1 yang terdapat pada menit 00:28  dalam kalimatnya 

terdapat bentuk 는지 yang terdapat pada 하는지. Bentuk tersebut merupakan 

bentuk argumen yang diungkapkan oleh Moon Jae In dalam pidatonya. Bentuk 

는지 ini termasuk kedalam kategori  명제양태 (myeongjae yangte) dan termasuk 

bentuk 인식 양태 (modalitas epistemik) karena mengandung bentuk 추측 atau 

dugaan, karena dalam kalimat tersebut Moon Jae In masih belum mengetahui 

kemungkinan yang akan terjadi setelah dia menjadi presiden sehingga dia masih 

mempertanyakan akan menjadi presiden yang seperti apa kelak saat dia nanti 

terpilih menjadi presiden. Dalam kalimat tersebut, bentuk dugaan atau 

kemungkinan yang digunakan adalah bentuk dugaan yang maksudnya belum jelas. 

Bentuk 는지 termasuk ke dalam bentuk 인식 양태 (modalitas epistemik) yang 

berfungsi untuk menyatakan dugaan dan ketidakpastian akan argumennya 

3. Menggunakan koding pada data yang diperoleh dari pidato kampanye calon 

Presiden Republik Korea 2017 agar mempermudah penulis dalam 

mengklasifikasikan data. Koding menurut Charmaz (2006) adalah sebuah proses 

dimana data penelitian dikategorisasi atau dikelompokan dengan nama yang lebih 

singkat yang juga menunjukan kesamaan dengan data yang lain. 

 

No Waktu Kode Kalimat 

 

1 

 

00:28 
 

MY1 

 

 

제가 어떤 대통령이 되려고 하는지 

 
(Jega otton daetongryongi dweryogo haneunji) 

Kedepannya, Saya akan menjadi presiden seperti apa 
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Tabel 3.3  

Tabel Data Penanda Modalitas  

Penanda Modalitas 

No Kode MY SY  

Ket Ep Pm Din Deo 

1 MY1     될 것입니다 menyatakan bentuk 

dugaan, sehingga termasuk ke dalam 

modalitas epistemik. 

Keterangan : 

MY : 명제양태(modalitas proposisi) 

SY : 상건양태 (modalitas situasi) 

Ep : Modalitas Epistemik 

Pm : Modalitas Pembuktian 

Din : Modalitas Dinamik 

Deo : Modalitas Deontik 

3.6  Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data digunakan untuk menguji data yang diperoleh dan 

membuktikan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah. Menurut 

Moleong (2009, hlm. 320) pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya 

merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian 

kualitatif. Uji keabsahan data di dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas 

data, uji transferabiliti, uji depenabiliti, dan uji confirmabiliti (Sugiyono, 2012).  

Peneliti menggunakan uji kredibilitas data dengan menggunakan teknik 

triangulasi dalam menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data yang diteliti (Moleong, 2009, hlm.330). Triangulasi 

ini bermanfaat untuk meningkatkan pengukuran validitas data dan kredibilitas yang 

kuat dan hal tersebut dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda untuk 

mengurangi bias yang terjadi pada saat pengumpulan data.  
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Menurut Sugiyono (2012) trriangulasi terbagi menjadi 3 macam yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.  

1. Triangulasi sumber data digunakan untuk mengecek data analisis yang akan diuji. 

Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan dan 

diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data (Sugiyono, 2012).  

2. Triangulasi teknik pengumpulan data yaitu menguji kredibilitas data dengan 

teknik yang berbeda. Peneliti dapat menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. 

Sugiyono (2012) mengatakan bahwa teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

dapat menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan 41 diskusi 

lebih lanjut pada sumber data yang berkaitan agar memastikan data mana yang 

dianggap benar.  

3. Triangulasi waktu adalah pengumpulan data dengan waktu yang berbeda. 

Pengambilan data harus sesuai dengan kondisi narasumber agar data yang 

didapat lebih kredibel.  

Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penulis mengenai 

fenomena yang akan diteliti. Sehingga penulis dapat menangkap gejala, peristiwa, 

fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu dari berbagai perspektif. 

 

 

 

 

 

 

 


