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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis 

dan desain penelitian, sumber dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data . dari keempat metodelogi tersebut akan dijabarkan secara urut 

sebagi berikut: 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

 Dalam penelitian ini digunakan jenis metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Wujud data-datanya berupa kata-kata yang kemudian diolah secara 

deskriptif. Adapun pengertian metode kualitatif deskriptif secara umum sebagai 

berikut : 

 Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4) metode penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Sedangkan deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif (Moleong, 2013:11). 

 Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa metode kulitatif adalah 

sebuah metode yang datanya berupa kata-kata kemudian diolah menjadi data 

deskriptif. Maka metode kualitatif deskriptif sangat cocok digunakan dalam 

penelitian ini karena untuk meneliti dan mendeskripsikan objek yang akan diteliti. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable 

dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. 

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang 

bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di 

dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable, 

perbedaan antar fakta, pengaruh suatu kondisi dan lain-lain. 
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2. Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat desain penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Desain Penelitian 

Fokus  

 

1. Wujud kesantunan berbahasa 

Feni Rose dalam acara “Rumpi 

No Secret di Trans TV”. 

2. Wujud ketidaksantunan berbahasa 

Feni Rose dalam acara “Rumpi 

No Secret di Trans TV”. 
 

Pengumpulan Data 

 

1. Mengamati 

2. Pengambilan data 

3. Mencatat kembali 

percakapan pembawa 

acara dan narasumber 

Rumpi No Secret di Trans 

TV 

4. Mengklarifikasikan  

Simpulan 

Metode Penelitian: 

 

Metodelogi Kualitatif 

Analisis Data 

 

1. Reduksi  

2. Penyajian data 

3. Penarikan Simpulan  

Hasil Penelitian  

Sumber Data: 

 

Percakapan Feni Rose 

dalam Acara Rumpi No 

Secret di Trans TV. 

Landasan Teori 
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Sumber dan Objek Penelitian 

1. Sumber Penelitian 

 Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen lain-lain. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang 

diambil dari acara Talkshow “Rumpi No Secret” di Trans TV yang berupa tuturan  

kesantunan dan ketidaksantunan penutur (Feni Rose).  

 

2. Objek Penelitian  

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesantunan berbahasa 

Feni Rose dalam acara ”Rumpi No Secret” di Trans TV pada bulan November 

2016 hingga Januari 2017. Hasil data yang diambil selama tiga bulan terdapat 66 

tayangan dengan durasi satu jam. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tertulis, 

film, gambar, dan karya-karya monumental (Sugiyono, 2014:240). Dokumen 

dapat berupa bentuk teks tertulis, film, gambar, maupun foto. Dalam hal ini 

peneliti mencari data dari acara Rumpi No Secret di Trans TV yang 

dipublikasikan melalui media sosial Youtube. Adapun langkah-langkah 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Peneliti membuka situs www.youtube.com, kemudian peneliti menulis rumpi 

no secret. 

2) Peneliti menonton tayangan rumpi no secret melalui youtube.  

3) Peneliti mengumpulkan tayangan rumpi no secret dengan cara mengunduh 

dari 1 November 2016 hingga 31 Januari 2017.  

4) Peneiti mencatat percakapan pembawa acara dan narasumber kemudian 

menyalin kembali percakapan pembawa acara dan narasumber dengan 

mengetik tulisan tersebut ke MS. Word yang kemudian dicetak untuk 
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dianalisis. Data dianalisis berdasarkan wujud kesantunan berbahasa dan 

wujud ketidaksantunan berbahasa. 

 

C. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biglen dalam (Moleong, 2013:248), analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensisskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

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

kepada orang lain. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model 

Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012:246-252), menyatakan bahwa 

model tersebut ada tiga langkah, yaitu: 

1. Reduksi data, bahwa data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau 

data yang terperinci, lalu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Pada langkah ini, yang 

dilakukan oleh peneliti adalah menulis hal-hal pokok yang dibahas dalam 

perumusan masalah, yaitu mengenai wujud kesantunan berbahasa, dan 

moral-moral kesantunan berbahasa dalam acara “Rumpi No Secret di 

Trans TV” 

2. Penyajian data, dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, 

bagan atau sejenisnya. Pada langkah ini, hal-hal pokok yang terdapat pada 

langkah satu, disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan membaca 

data yang diperoleh. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulann dalam penelitian ini 

merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Langkah terakhir yang 

dilakukan adalah penarikan kesimpulan terhadap kesantunan berbahasa 

dalam acara “Rumpi No Secret di Trans TV” pada November 2016 hingga 

Januari 2017. 


