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BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 Dalam bab ini dibicarakan tentang metode penelitian, teknik pengumpul data, 

sumber data, dan teknik analisis data. Adapun hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

3.1 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini 

adalah suatu metode yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti sekaligus 

menguraikan aspek-aspek yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sudjana dan Ibrahim (1989: 64), ”metode deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang”. Lebih 

rincinya, penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-

mata, tidak perlu mencari atau menemukan saling hubungan, mentes hipotesis, membuat 

ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan 

untuk menemukan hal tersebut dapat juga mencakup metode deskriptif (Suryadibrata, 

1995: 19).  

 Selanjutnya setelah dilakukan pendeskripsian, dalam penelitian ini dilakukan juga  

proses analitis untuk mengungkap karakteristik objek dengan menguraikan dan 

menafsirkan fakta-fakta tentang kohesi dan koherensi yang terdapat dalam teks yang 

diteliti.  
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, dan 

angket. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa Tajuk Rencana 

Harian Kompas yang dikumpulkan selama bulan Desember 2008. Selanjutnya data 

tambahan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui angket yang ditujukan kepada dosen 

mata kuliah analisis wacana di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Negeri Medan dan redaktur koran Kompas. Angket yang ditujukan kepada 

dosen dimaksudkan untuk memperoleh data seputar pandangannya terhadap karakteristik 

peranti kohesi dan koherensi dan penyajiannya sebagai bahan ajar. Sementara angket yang 

ditujukan kepada redaktur koran dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai latar 

belakang dan berbagai prinsip penulisan tajuk rencana. 

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yaitu 1) 

mengumpulkan atau mengkliping tajuk rencana Kompas  selama bulan Desember 2008, 

dan 2) menyebarkan angket kepada dosen yang berhubungan dengan pengajaran analisis 

wacana dan redaktur yang bertanggung jawab terhadap rubrik tajuk rencana.  

 

3.3 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini berupa rubrik tajuk rencana satu koran nasional 

yang jumlah oplah dan penyebarannya besar. Dalam hal ini penulis  memilih Koran 

Kompas. Berdasarkan kegiatan prasurvei, pemilihan Koran Kompas didasarkan pada  1) 

oplah dan penyebarannya yang besar, 2) bahasa yang digunakan khususnya pada rubrik 

tajuk rencana cenderung menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia, sehingga cocok 



55 
 

 

digunakan untuk bahan kajian kebahasaan, 3) topik-topik yang diangkat sangat aktual dan 

sangat dekat dengan kehidupan pembaca, 4) pemaparannya runtut, 5) pesan yang 

disampaikan mudah dipahami, dan 6) dalam pemaparan opini, redaktur selalu berlandaskan 

pada fakta-fakta, sehingga opininya dapat dipertanggungjawabkan.  

Sumber data dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Tajuk Rencana Koran 

Kompas yang terbit selama bulan Desember 2008. Pembatasan pada bulan ini berdasarkan 

pada bentuk penulisan, “perwajahan”, dan tema-tema yang diangkat dalam tajuk rencana 

Kompas selalu terkait dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang masih aktual dan 

berskala nasional, regional, atau internasional. Keadaan ini berlangsung secara konsisten 

pada penerbitan tajuk rencana perhari setiap bulannya. Oleh karena itu, tajuk rencana 

Kompas yang terbit selama bulan Desember 2008 dianggap merepresentasikan tajuk 

rencana Kompas yang terbit pada bulan-bulan sebelumnya. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Penganalisisan data haruslah dilakukan dengan pedoman analisis. Hal ini penting 

dilakukan karena dengan pedoman analisis ini proses penganalisisan data lebih terarah dan 

tidak akan keluar ‘jalur” dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.  .  

Berdasarkan data penelitian yang telah terkumpul, data dianalisis berdasarkan 

beberapa langkah berikut.  

1) Mendokumentasi tajuk rencana Kompas berdasarkan terbitan koran.  

2) Menentukan penomoran data wacana tajuk dengan urutan: a) nomor data wacana tajuk 

rencana ditulis di awal, di tengah atau di akhir kalimat dalam kurung dengan kode 
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TRKD1 (Tajuk Rencana Kompas D1); b) nomor data paragraf ditulis  di awal, di 

tengah atau di akhir kalimat dalam kurung dengan kode P (paragraf); c) nomor data 

kalimat ditulis  di awal, di tengah atau di akhir kalimat dalam kurung dengan kode k 

(kalimat). Dalam proses penomoran ditulis menggunakan angka Romawi untuk 

menunjuk nomor paragraf dan angka Arab untuk menunjuk nomor data dan kalimat. 

3) Mengidentifikasi penggunaan peranti kohesi dan koherensi.  

4) Mendeskripsikan peranti kohesi dan koherensi. 

5) Merekapitulasi hasil analisis kohesi dan koherensi. 

6) Membuat deskripsi karakteristik peranti kohesi dan koherensi wacana tajuk rencana 

yang paling dominan. 

7) Membuat simpulan dari kerja analisis. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Untuk mendukung langkah-langkah operasional terutama yang terkait dengan 

teknik pengumpulan data perlu dibuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah 

alat untuk memperoleh data atau mendapatkan data (Sudaryanto, 1998:9).  

 Instrumen angket dalam penelitian ini berupa pertanyaan secara tertulis kepada 

responden, yaitu dosen dan redaktur tajuk rencana Kompas. Instrumen angket yang 

digunakan adalah semi berstruktur. Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan 

instrumen angket yang telah dan belum dilengkapi dengan alternatif jawaban sehingga 

responden dapat memilih jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman, pendapat, atau 
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perasaan responden dan bebas memberikan pendapat tentang jawaban yang telah 

dipilihnya.  

 Selanjutnya, untuk memperoleh data tentang karakteristik peranti kohesi dan 

koherensi digunakan instrumen pedoman analisis. Pedoman tersebut dapat dilihat pada 

lampiran. 


