
  

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan hanya memotret apa yang 

terjadi pada objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang 

terjadi dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010: 3). Pada penelitian ini, 

metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan mengenai kajian sosiolinguistik terhadap bahasa Jokowi pada 

debat calon presiden 2014-2019. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah bahasa Jokowi pada debat calon presiden 

2014-2019 yang meliputi aspek sebagai berikut. 

(1) Video debat capres 2014-2019 yang diunduh dari situs youtube. 

(2)  Video debat putaran pertama berdurasi  1 jam 49 menit 45detik, debat putaran 

kedua berdurasi  1 jam 28 menit 13 detik, debat putaran ketiga berdurasi 1 jam 

36 menit 51 detik, dan debat kelima berdurasi 1 jam 53 menit 24 detik. 
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(3) Hasil pengkajian penggunaanbahasa Jokowi menggunakan pendekatan 

sosiolinguistik. 

(4)  Bahasa Jokowi yang dikaji berupa gaya bahasa, variasi bahasa, pilihan kata, 

serta alih kode dan campur kode oleh Jokowi hanya saat debat calon presiden 

2014-2019. 

(5)  Berbagai sumber lain yang relevan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simak 

bebas libat cakap kemudian teknik catat. Teknik simak bebas merupakan teknik 

yang di dalamnya peneliti hanya bertindak sebagai pengamat, dan tidak terlibat 

dalam percakapan (Mahsun, 2005: 91-92). Penelitian ini objeknya kajiannya 

adalah video debat calon presiden 2014-2019 putaran pertama, kedua, ketiga, dan 

kelima, jadi peneliti menyimak dialog yang dilakukan oleh Jokowi dalam debat 

tersebut. 

Selanjutnya, dalam proses menyimak tentu peneliti membutuhkan rekaman yang 

berupa catatan, maka dari itu dikembangkan teknik selanjutnya yaitu teknik catat. 

Catatan lapangan yang digunakan yaitu catatan deskkriptif dan reflektif. Catatan 

deskriptif merupakan uraian mengenai apa yang disimak, dilihat, dan dipikirkan 

selama proses pengumpulan data, sedangkan catatan reflektif merupakan 

interpretasi terhadap tuturan tersebut. Peneliti mencatat dialog yang 

memungkinkan terdapatnya aspek kebahasaan berupa gaya bahasa, variasi bahasa, 

alih kode, campur kode, dan pilihan kata atau diksi di dalamnya. Proses 

pengumpulan data ini dapat dilakukan berulang kali menonton video debat calon 

presiden 2014-2019 untuk mendapatkan hasil yang baik. 
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3.4Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis heuristik. Leech 

dalam Rusminto (2012: 97) menawarkan pemakaian analisis heuristik untuk 

menginterpretasi sebuah tuturan. Pada analisis heuristik, analisis berawal dari 

problema, dilengkapi proposisi, informasi latar belakang konteks, dan asumsi 

dasar bahwa penutur menaati prinsip-prinsip pragmatis, kemudian mitra tutur 

merumuskan hipotesis tujuan tuturan. Berdasarkan data yang tersedia hipotesis 

diuji kebenarannya, apabila hipotesis sesuai berarti pengujian berhasil. Namun, 

jika pengujian gagal karena hipotesis tidak sesuai dengan kenyataannya, peneliti 

memerlukan hipotesis yang baru yang untuk kemudian diuji lagi kebenarannya 

sampai diperoleh hipotesis yang berterima.  

Gambar 3.1 Bagan Analisis Heuristik (Leech dalam Rusminto, 2012: 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik analisis heuristik dalam penelitian ini digunakan untuk memaknai sebuah 

percakapan yang mengandung aspek kebahasaan berupa gaya bahasa, variasi 

1. Problem 

2. Hipotesis 

3.Pemeriksaan 

4.a. Pengujian Berhasil 4.b. Pengujian Gagal 

5. Interpretasi Default 
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bahasa, alih kode, campur kode, serta pilihan kata atau diksi. Pada analisis ini 

tuturan diinterpretasikan berdasarkan dugaan sementara oleh mitra tutur, setelah 

itu hipotesis yang ada haruslah hipotesis yang didukung oleh keadaan sekitarnya. 

Apabila hipotesis yang diuji gagal, maka dicari hipotesis baru yang sesuai, jika 

hipotesis tidak gagal maka hipotesis yang diberikan sudah sesuai. Selain itu, 

teknik heuristik dapat digunakan dalam menganalisis suatu konteks dalam 

pertuturan. 

Gambar 3.2 Bagan Contoh Analisis Konteks dalam Debat Capres 2014-2019 

 

\ 

 

 

 

 

 

  

II. Hipotesis 

1. Jokowi menggunakan kata serapan. 

2. Jokowi tidak menggunakan gaya bahasa. 

 

1. Problem 

“Kita tidak bisa, kita tidak bisa lagi berteori, kita tidak usah lagi 

menyampaikan hal-hal yang muluk-muluk”. 

 

III. Pemeriksaan 

1. Jokowi  menggunakan kata “berteori”. Kata teori merupakan 

pilihan kata atau diksi berupa kata serapan. 

2. Jokowi melakukan pengulangan “kita tidak bisa” dan “lagi” dalam 

satu kalimat. Pengulangan kata, frasa, klausa, atau kalimat, 

termasuk gaya bahasa repetisi. 
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Setelah ditelaah dengan analisis heuristik berdasarkan konteksnya, tuturan yang 

diungkapkan oleh Jokowi tersebut mengandung gaya bahasa repetisi, yaitu 

pengulangan pada kita tidak bisa dan lagi, serta pilihan kata atau diksi yakni kata 

serapanberupa kata berteori. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap-tahap 

yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

(1) Menyimak video debat calon presiden 2014-2019 kemudian mencatat data 

yang memungkinkan merupakan aspek kebahasaan.  

(2) Mengidentifikasi serta mengklasifikasikan tuturan-tuturan yang merupakan 

aspek kebahasaan berupa penggunaan jenis- jenis gaya bahasa, variasi bahasa, 

pilihan kata atau diksi, dan alih kode, campur kode.  

(3) Mengkaji bahasa Jokowi menggunakan pendekatan sosiolinguistik, yakni 

analisis konteks. 

(4) Data yang didapat  dianalisis dengan menggunakan catatan deskriptif, catatan 

reflektif, dan analisis heuristik. 

(5) Mengimplikasikan hasil kajian dengan pembelajaran bahasa Indonesia. 

Pengujian Hipotesis 1 

Berhasil 

Pengujian hipotesis 2 

Gagal 

 

Interpretasi Default 
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(6) Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi data serta kaitannya dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia, dilakukan kegiatan penarikan simpulan 

sementara. 

(7) Memeriksa kembali data yang sudah dihimpun. 

(8) Menarik simpulan akhir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


