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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian adalah  penerapan  pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah  

(Margono, 1996: 18). Tujuannya yaitu  untuk menemukan jawaban terhadap 

persoalan yang signifikan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Penelitian 

tidak lain adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu 

permasalahan (Yoseph dan Yoseph, 1979). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

 

Penelitian deskriptif terkait dengan pemecahan masalah yang sedang dihadapi. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

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

(Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1990: 3). Data yang diperoleh berupa kata-

kata, gambar, perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari 

sekadar angka atau frekuensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan 

memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian 

naratif. Hakikat pemaparan adalah setiap bagian ditelaah satu demi satu, dengan 

menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu dapat 

terjadi dalam konteks lingkungannya. 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan  

penulisan unsur serapan dalam novel 5 cm  karya Donny Dhirgantoro. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah penggalan kalimat dan percakapan dalam 

novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro yang banyak mengandung unsur serapan. 

Novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro dipilih sebagai sumber data dalam 

penelitian ini karena selain menghibur  novel 5 cm  ini terdapat pula nilai-nilai 

sosial seperti menjalin persahabatan yang erat, motivasi,  dan  nilai budaya yang 

menunjukkan kekayaan Indonesia. Fenomena-fenomena nyata yang sering terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mendidik dan menambah pengetahuan 

bagi pembacanya. Selain itu novel tersebut memiliki amanat yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, 

analisis isi, dan observasi. 

1. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengambil data berupa unsur 

serapan yang terdapat dalam novel 5cm karya Donny Dhirgantoro. 

2. Teknik analisis isi dilakukan untuk mendeskripsikan unsur serapan 

yang terdapat dalam novel 5cm karya Donny Dhirgantoro. 
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3. Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan data melalui 

pengamatan langsung tentang unsur serapan dalam novel 5cm 

karya Donny Dhirgantoro. 

 

Tabel 3.1 Kaidah Unsur Serapan dalam Novel 5cm 

No Kaidah Penyerapan Penjelasan 

1 Unsur-unsur yang sudah lama 

terserap ke dalam bahasa 

Indonesia yang tidak perlu lagi 

diubah lagi ejaannya. 

 

Unsur  yang sudah lama terserap 

ke dalam bahasa Indonesia yang 

tidak perlu lagi diubah lagi 

ejaannya. Contohnya antara lain, 

sirsak, iklan, otonomi, dongkrak, 

pikir, paham, aki. 

2 Unsur asing yang belum 

sepenuhnya terserap ke dalam 

bahasa Indonesia. 

 

Unsur-unsur ini dipakai dalam 

konteks bahasa Indonesia, tetapi 

pengucapannya masih mengikuti 

cara asing, seperti shuttle cock dan 

real estate. 

3 Unsur yang pengucapan dan 

penulisannya disesuaikan 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia. 

 

Penyesuaian ejaan ini diusahakan 

agar ejaan  hanya diubah 

seperlunya saja sehingga masih 

dapat dibandingkan dengan 

bentuk aslinya. 

 

 

3.4  Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini setelah data terkumpul yaitu setelah data dicatat 

dalam tabel data penelitian dan sudah ditata secara sistematis sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Pada tahap ini data dianalisis sesuai dengan permasalahan 
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yang diteliti. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi kutipan teks naskah yang terdapat di dalam draft.  

2. Menganalisis hasil pengklasifikasian data dengan data penelitian. 

3. Memberikan deskripsi tentang data yang diperoleh. 

4. Menyimpulkan hasil penelitian tentang unsur serapan dari novel 5 cm  

karya Donny Dhirgantoro. 

5. Mendeskripsikan implikasi penelitian pada pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia di SMA.  

 

 


