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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian  

Metode, dalam ilmu pengetahuan, adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditemukan 

(Djajasudarma, 2006:65). Sedangkan menurut Sukardi (2009:2) metode merupakan 

cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Hal ini senada 

dengan pernyataan Umar (2009:5) bahwa metode adalah suatu cara atau jalan 

pengaturan atau pemeriksaan sesuatu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

metode yang bertujuan membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai data-data. Menurut Travers (1978) dalam Umar (2009:22) metode 

deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu 

yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab 

dari suatu gejala tertentu. Sedangkan Best dalam Sukardi (2007:157) menyebutkan 

bahwa metode deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan menurut Surakhmad 

(1990:47), metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk 
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memecahkan masalah yang aktual serta cara mengumpulkan, menyusun, 

mengklasifikasikan, menganalisis, kemudian menginterpretasikan. 

Desain penelitian merupakan semua proses yang dilakukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Umar, 2009:30). Menurut Selltiz dalam 

Umar (2009:32) desain dalam pelaksanaan penelitian terdiri dari 3 macam, antara lain 

: 

1) Desain eksploratori 

Desain ini bersifat eksplorasi, yaitu berusaha untuk mencari ide-ide atau 

hubungan-hubungan yang baru, sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian desain eksploratori bertitik tolak dari variabel, bukan dari 

fakta. Penelitian desain ini relatif tidak memerlukan teorisasi dan 

hipotesis serta bekerja pada satu variabel saja. 

2) Desain deskriptif 

Desain ini bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari 

suatu fenomena tertentu secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan 

persoalan yang akan dipecahkan. Desain penelitian ini relatif sedikit 

memerlukan teorisasi dan hipotesis serta dapat bekerja pada satu 

variabel saja. 

3) Desain kausal 

Desain ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel 
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mempengaruhi variabel lainnya. Sifat hubungan-hubungan yang 

mungkin terjadi diantara variabel-variabel ini ada tiga kemungkinan, 

yaitu ‘simetris’, ‘asimetris’ dan timbal balik. 

 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa metode penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan 

aktual dengan penggambaran serta penginterpretasian objek sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

desain analisis deskriptif, yaitu semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari 

suatu fenomena tertentu. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Babbie (1983) dalam Sukardi (2009:53) populasi adalah elemen 

penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teoretis menjadi target 

hasil penelitian. Sedangkan Sukardi (2009:53) menyatakan bahwa pada prinsipnya 

populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda 

yang tinggal bersama dalam satu tempat secara terencana menjadi target kesimpulan 

dari hasil akhir suatu penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa populasi merupakan suatu kelompok tertentu yang menjadi 

objek penelitian. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan respon terhadap video klip 

Cœur de Pirates dalam album Cœur de Pirates yang terdapat pada situs 

www.youtube.com  yang tercatat hingga bulan Desember 2011. 

Sukardi (2009:54) menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagian dari 

jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. Hal ini senada dengan pendapat  

Umar (2009:77) yang menyatakan bahwa sampel adalah bagian kecil dari populasi. 

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sampel merupakan bagian kecil dari 

populasi yang menjadi objek penelitian dan mewakili keseluruhan populasi. 

Sampel yang menjadi objek dalam penelitian adalah respon yang di dalamnya 

terdapat bentuk abreviasi serta bentuk bahasa Argot yang berasal dari respon terhadap 

video klip Cœur de Pirates dalam album Cœur de Pirates. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, penulis memberikan 

batasan istilah sebagai berikut : 

1) Analisis Sintaksis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan 

suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb.) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud analisis adalah 

 

http://www.youtube.com/
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analisis sintaksis Bahasa Perancis respon video klip Cœur de Pirates 

dalam album Cœur de Pirates. 

2) Respon 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia respon berarti tanggapan, reaksi 

ataupun jawaban. Hal yang dimaksud dengan respon pada penelitian ini 

adalah komentar para penggemar Cœur de Pirates pada situs 

www.youtube.com mengenai video klip Cœur de Pirates  dalam album 

Cœur de Pirates yang dalam penulisannya terdapat penggunaan abreviasi 

serta bahasa Argot. 

3) Video klip Cœur de Pirates dalam album Cœur de Pirates merupakan 

bentuk visualisasi lagu-lagu Cœur de Pirates dalam album Cœur de 

Pirates. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Sukardi (2009:75) mengemukakan bahwa secara fungsional kegunaan 

instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa tabel-tabel yang disusun 

berdasarkan teori-teori ahli yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut 

adalah tabel-tabel yang dimaksud, antara lain: 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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1) Tabel Abreviasi 

Tabel ini dibuat berdasarkan teori bentuk-bentuk abreviasi dalam bahasa 

Perancis seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

Tabel 3.1 Bentuk-bentuk Abreviasi 

No. Phrase  Mot 

Type d’Abréviation 
Français 

Standard 
L’abréviation  Le 

sigle 

L’acro-

nyme 

Le 

symbole 1 2 

         

         

         

         

 

Ket. : 

1) Abréviation construite à partir de l'initiale du mot (Pemendekan yang 

dibentuk dari inisial kata)  

2) Abréviation construite par suppression des lettres du mot  (Pemendekan yang 

dibentuk dengan penghapusan beberapa huruf terakhir pada kata) 

 

2) Tabel Bahasa Argot 

 Tabel bahasa Argot dibuat berdasarkan padanan kata bahasa Argot dalam 

bahasa Perancis standar sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya. 
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Tabel 3.2 Bahasa Argot 

No. Argot Français Standard 

   

   

   

   

   

 

3) Tabel Fungsi, Kategori dan Peran 

 Tabel ini dibuat berdasarkan kebutuhan analisis yang dilakukan oleh peneliti 

berdasarkan teori fungsi, kategori dan peran sintaksis pada bab sebelumnya. 

Tabel 3.3 Fungsi, Kategori dan Peran 

 

Kalimat  

 Kata/Frasa 

Fungsi      

Kategori        

Peran     

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

 

 

 



53 
 

Widya Kartika, 2013 
Analisis Sintaksis Bahasa Perancis Respon Pengunjung Youtube Terhadap Video Klip Coeur De Pirates 
Dalam Album Coeur De Pirates 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

1) Studi Dokumentasi 

Teknik ini meliputi pengumpulan data yang dalam penelitian ini data 

tersebut berupa bentuk-bentuk abreviasi serta bahasa Argot yang 

bersumber dari respon-respon terhadap video klip Cœur de Pirates yang 

diperoleh dari situs http://www.youtube.com. 

2) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, studi 

kepustakaan difokuskan pada teori abreviasi, bahasa Argot dan sintaksis. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan menggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari responden untuk selanjutnya disusun dan 

dikelompokkan (Sukardi, (2009:86)). Pada penelitian ini, yang dimaksud responden 

adalah para penggemar Cœur de Pirates yang memberikan respon terhadap video klip 

Cœur de Pirates  dalam album Cœur de Pirates. Dengan menggunakan teknik ini 

data yang terkumpul dapat dipresentasikan secara lebih ringkas, sederhana serta lebih 

mudah dipahami. 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengolahan data penelitian 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

 

http://www.youtube.com/
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1) Mencari sumber data yang berasal dari situs www.youtube.com  

2) Menentukan permasalahan yang akan diteliti 

3) Mengumpulkan teori-teori mengenai abreviasi, bahasa Argo serta analisis 

sintaksis yang menunjang pelaksanaan penelitian 

4) Menyeleksi data yang terkumpul sesuai dengan permasalahan penelitian 

5) Melakukan analisis data sesuai dengan penerapan teori-teori yang telah 

diperoleh 

6) Menyimpulkan keseluruhan hasil analisis data yang telah dilakukan 

 

http://www.youtube.com/

