
 

III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan relasi leksikal 

pada teks berita utama olahraga surat kabar Tribun Lampung edisi April 2010. 

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakanlah metode deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 

apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2005). 

 

B. Sumber Data 

Arikunto (2006:129) menyatakan bahwa yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Jadi, sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh teks berita utama olahraga di 

surat kabar Tribun Lampung edisi April 2010 yang berjumlah 29 teks berita 

mulai tanggal 1-30 April 2010.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan ialah analisis dokumen. Untuk 

mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian, diperlukan cara-cara atau 
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teknik pengumpulan data tertentu sehingga proses penelitian dapat berjalan 

lancar. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian.  

 

Arikunto (2006: 132) menyatakan bahwa teknik dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumen 

dalam penelitian sebagai sumber data sebab dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, serta untuk 

meramalkan (Moleong, 2007: 217). Dalam penelitian ini, didokumentasikan 

teks berita utama olahraga surat kabar Tribun Lampung edisi April 2010. 

 

Adapun langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan sumber data sebagai 

berikut. 

1. Peneliti mengumpulkan surat kabar Tribun Lampung selama bulan April 

2010, mulai dari tanggal 1-30 April 2010.  

 

2. Peneliti memisahkan berita olahraga dengan berita lainnya, lalu digunting 

dan dikumpulkan berdasarkan urutan tanggal. Berita olahraga hanya 

berjumlah 29 buah sebab khusus pada tanggal 2 April surat kabar tidak 

terbit dikarenakan hari libur nasional. 

 

3. Karena keterbatasan tempat untuk mencetak sumber data, peneliti 

memodifikasi ukuran kertas surat kabar ke dalam kertas A4 dengan cara 

meng-kliping teks berita tersebut ke dalam ukuran kertas yang lebih kecil, 

sehingga tidak seluruh bagian surat kabar seperti gambar, iklan, dsb yang 
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ikut tercantum dalam sumber data, tetapi peneliti memprioritakan untuk 

memuat teks berita karena yang menjadi sumber data adalah teks berita itu 

sehingga sumber data yang tercetak tetap terjaga keotentikannya. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Secara prosedural, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data 

adalah sebagai berikut. 

1. Membaca teks berita secara keseluruhan dan berulang-ulang. 

2. Mengidentifikasi penanda relasi leksikal dari sumber data dengan 

menggunakan penanda relasi leksikal berikut: 

a. repetisi; 

b. sinonim; 

c. antonim; 

d. homonim; 

e. hiponim; 

f. polisemi. 

3. Menganalisis dan membuat deskripsi pemakaian relasi lesikal pada teks 

berita pada teks berita utama surat kabar Tribun Lampung Edisi April 

2010. Analisis diurutkan berdasarkan jenis penanda, diawali dengan 

menganalisis repetisi terlebih dahulu, lalu sinonim, antonim, dan 

seterusnya. Pada proses ini metode yang digunakan adalah metode agih, 

metode agih dibedakan menjadi dua teknik, yaitu teknik dasar dan teknik 

lanjutan. 
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Pada saat menganalisis semua penanda leksikal, digunakan satu teknik 

dasar saja, yaitu teknik bagi unsur langsung (BUL). Cara kerja teknik ini 

ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur 

lalu unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang 

langsung membentuk satuan yang dimaksud (Sudaryanto, 1993:31). 

Apabila diterapkan dalam penelitian ini, paragraf teks berita dianggap 

sebagai satuan lingual (berupa wacana) kemudian paragraf itu dibagi 

menjadi kalimat-kalimat untuk dianalisis penggunaan kata-kata yang 

memiliki hubungan leksikal dalam paragraf. 

 

Setelah digunakan teknik dasar, digunakan teknik lanjutan untuk 

menganalsis lebih terperinci tiap-tiap penanda leksikal, setiap penanda 

menggunakan teknik lanjutan yang berbeda-beda karena setiap penanda 

mempunyai karakteristik masing-masing. Teknik tersebut antara lain 

teknik ganti, teknik perluas, dan teknik ubah wujud. 

 

4. Menghitung ferkuensi pemakaian penanda relasi leksikal dalam satu teks 

berita olahraga lalu diklasifikasikan berdasarkan jenis penanda 

leksikalnya. 

5. Setelah semua teks berita dianalisis dan dihitung pemakaian penanda 

lesikalnya, selanjutnya dihitung jumlah pemakaian penanda leksikal teks 

berita secara keseluruhan. Kemudian penggunaan penanda leksikal itu 

dipersentasekan berdasarkan jenis penanda lesikal. 
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6. Dari hasil persentase itu akan diperoleh suatu gambaran mengenai gaya 

bahasa penulis dalam menggunakan penanda lesikal. Penanda manakah 

yang banyak dipergunakan dan penanda manakah yang jarang digunakan 

dalam teks berita tersebut. 

 


