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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode padan referensial 

dengan teknik daya pilah sebagai penentu referen. Metode tersebut dipakai karena 

hal yang dikaji dalam penelitian ini ialah struktur teks resensi. Penggunaan metode 

padan referensial dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji variasi struktur 

teks resensi pada majalah dan surat kabar . 

 

A.  Jenis dan Desain Penelitian 

        Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dan 

variasi teks resensi pada surat kabar. Penelitian kualitatif adalah kegiatan yang 

berlangsung secara simulant dengan kegiatan analisis data (Mahsun, 2005:257). 

Menurut Moleong (2014:2), penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak 

menggunakan perhitungan atau angka-angka. Adapun menurut Bogan dan Bikle 

(dalam Kaelan, 2012:5) metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang mengkaji data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian 

agama, sosial, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, 

nilai serta pengertian.  

 Sudaryanto (2015:15) mengatakan metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang 

memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan 

atau dicatat berupa data yang apa adanya. Desain penelitian mengunakan studi kasus 

dalam arti penelitian difokuskan pada fenomena yang dipilih dan dipahami dengan 

mengabaikan fenomena-fenomena lainnya (Sukmadinata, 2011:99). Desain 

penelitian ini dapat digambarkan pada bagan berikut. 
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B. Waktu Penelitian 

Penelitian dengan masalah variasi struktur teks resensi pada majalah dan surat 

kabar dilakukan secara berkala yaitu dari bulan Februari 2016 sampai dengan Juni 

2016. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dirincikan sebagai berikut berikut. 

 

No 

 

Kegiatan   Penelitian 

Waktu 

Februari 

2016 

Maret 

2016 

  April 

  2016 

  Mei  

2016 

Juni 

2016 

Persiapan      

1. Pemantapan Masalah       

2. Penyusunan proposal      

3. Persetujuan proposal      

Pelaksanaan      

1. Pengumpulan Data      

2. Pengelompokan Data      

3.  Analisis Data      

Penyelesaian      

1. Penyusunan laporan      

 

Superstruktur 

Sumber Data 

Majalah / Surat Kabar 

Klasifikasi Data 

Teks Resensi 

Analisis 

Simpulan 

Wacana 

Variasi 

Struktur 

Hasil Pembahasan 
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C. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa teks resensi utuh yang dimuat pada majalah 

dan surat kabar. Sumber data dalam penelitian ini berupa teks resensi yang dimuat 

pada majalah Tempo edisi 21-27 Maret 2016, Komisi Yudisial edisi Januari-Februari 

2016, SWA edisi 14-27 April 2016. 

Surat kabar Jawa Pos edisi Minggu 6 Maret 2016, Jawa Pos edisi minggu 24 

April 2016, Solopos edisi Minggu 24 April 2016, Bisnis Indonesia Weekend edisi 24 

April 2016, Suara Merdeka edisi 1 Maret 2016, Suara Merdeka edisi 6 Maret 2016, 

Koran Tempo edisi akhir pekan 5-6 maret 2016, Joglo Semar edisi minggu 13 Maret 

2016, Solopos edisi minggu 6 Maret 2016, Kedaulatan Rakyat edisi sabtu 27 

Februari 2016, Kedaulatan Rakyat edisi sabtu 5 Maret 2016, Republika edisi 6 Maret 

2016, Minggu, Tribun Jogja edisi Minggu 13 Maret 2016,  Tribun Jogja edisi 

Minggu 20 Maret 2016, Tribun Jogja edisi 3 April 2016, Tribun Jogja edisi 16 April 

2016 dan  Republika edisi 4 Maret 2016. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

teknik dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Teknik dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data berupa teks resensi yang dimuat pada majalah dan surat 

kabar. Data yang telah terkumpul kemudian dikaji secara menyeluruh menggunakan 

teknik simak. Teknik catat dilakukan untuk mencatat temuan data yang berkaitan 

dengan struktur dan variasi struktur teks resensi. 

  

E. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan triangulasi. Menurut 

Moleong (2014:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memenfaatkan sesuatu yang  lain diluar data itu. Triangulasi digunakan untuk 

mengetahui keabsahan data dari sumber data penelitian. Penelitian menggunakan 

triangulasi teori. Triangulasi teori digunakan untuk menguji keabsahan data yang 

ditemukan dengan berlandaskan pada teori yang ada. Triangulasi teori dilakukan 

dengan menentukan pola atau bentuk melalui analisis yang berlandaskan pada teori. 
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Triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan struktur teks 

resensi yang didasarkan pada teori. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan referensial dengan 

teknik dasar daya pilah sebagai pembeda referen. Menurut Sudaryanto (2015:15) 

metode padan, alat penentunya diluar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa 

(langue) yang bersangkutan. Metode tersebut dipakai karena hal yang dikaji dalam 

penelitian ini ialah struktur teks resensi. Teknik-teknik metode padan adalah teknik 

dasar dan teknik lanjutan (Sudaryanto, 2015:25).  

Teknik dasar yang digunakan ialah teknik pilah unsur penentu dengan daya 

pilah sebagai pembeda referen. Menurut Sudaryanto (2015:25) bahwa jenis penentu 

yang akan dipisah-pisahkan atau dibagi menjadi berbagai unsur maka daya pilah itu 

disebut daya pilah referensial. Daya pilah referensial digunakan untuk menentukan 

struktur dan variasi struktur teks resensi yang memenuhi superstruktur. Teknik ini 

digunakan untuk memilah/ mengklasifikasikan struktur teks resensi yang dimuat 

pada surat kabar dan majalah. Kemudian teknik lanjutan yang digunakan ialah teknik 

hubung banding memperbedakan (teknik HBB).  

Teknik hubung banding memperbedakan (teknik HBB) dalam penelitian ini 

digunakan untuk membandingkan struktur teks resensi yang dimuat di surat kabar 

dan majalah. Teknik hubung banding juga digunakan untuk membandingkan struktur 

resensi  dengan struktur resensi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hasil 

perbandingan akan menemukan sama atau tidak struktur resensi yang digunakan 

untuk dijadikan bahan ajar. 

 


