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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode Deskritif Kualitatif. Data dalam 

penelitian ini adalah teks iklan surat kabar. Sumber data dalam penelitian 

merupakan iklan yang terdapat pada surat kabar harian. Peneliti menyadari 

bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisis data, 

sekaligus menjadi pelopor dalam penelitiannya sendiri (Murtyasa, dkk, 

2014:16). Metode penelitian kualitatif berlandaskan filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, peneliti memposisikan sebagai 

instrumen kunci. 

 Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti 

memperoleh data. Selanjutnya peneliti menjabarkan data sesuai fakta yang 

ada. Kemudian, data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata tertulis 

oleh peneliti. Pengumpulan data dipilih melalui metode simak dan catat. 

B. Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan teks iklan dalam surat 

kabar harian nasional. Waktu pelaksanaan pada penelitian dilaksanakan 

selama empat bulan yaitu April-Juli 2018. Pemilihan tempat dan waktu dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahasa iklan yang mengandung 

campur kode. 

Table 3.1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Penelitian 

Waktu 

Maret 

2018 

April 

2018 

Mei 

2018 

Juni 

2018 

Juli 

2018 

Tahap Persiapan      

1. 
Pengajuan judul dan  

penyusunan proposal √     

2. Revisi proposal  √    
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3. 
Persetujuan proposal 

penelitian  √    

Tahap Pelaksanaan      

1. Pengumpulan data  √    

2. Analisis data   √ √  

Tahap Penyelesaian      

1. Penyusunan Laporan    √  

 

C. Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini adalah teks iklan surat kabar. Sumber data 

dalam penelitian merupakan iklan yang terdapat pada surat kabar harian. 

 

D. Kehadiran Peneliti 

Peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul, dan 

penganalisis data, sekaligus menjadi pelopor dalam penelitiannya sendiri 

(Murtyasa, dkk, 2014: 16). Pengamatan yang dipilih oleh peneliti karena 

sesuai dengan penelitian kualitatif, karena banyak dilakukan studi kasus dan 

isu-isu kritis. Peneliti mengamati serta mengumpulkan data dengan cara 

menyimak dan mencatat. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak dan 

Teknik catat dipilih karena sesuai dengan metode kualitatif. Dalam penelitian 

ini teknik simak yang digunakan adalah menyimak penggunaan bahasa secara 

tertulis. Sedangkan teknik catat yang digunakan mencatat beberapa bentuk 

yang dianggap relevan atau dapat dimasukan ke dalam penelitian dari 

penggunaan bahasa yang digunakan secara tertulis untuk menganalisis 

campur kode pada surat kabar harian nasional. 
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F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan  proses memilih dan mengatur secara sistematis 

data yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan data kualitatif 

menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengelompokan data memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dikelola, mensintensiskannya, mencari, dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Meleong, 2004: 248). 

 Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu mengumpulkan data di surat kabar nasional, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan, dokumen pribadi. Setelah 

dicatat, dipelajari, langkah selanjutnya ialah menganalis data yang dilakukan 

dengan cara abstraksi. Abtraksi merupakan perbuatan membuat rangkuman 

yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga tetap berada 

didalamnya (Moleong, 2004: 247).  

 

G. Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi 

menurut Moleong (2004: 330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. 

 Denzin (dalam Moleong, 2014: 330) membedakan empat macam 

trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari keempat trianggulasi peneliti 

memilih menggunakan trianggulasi sumber, menurut Patton ( dalam 

Moleong, 2004: 330), berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Jadi pelaksanaan trianggulasi sumber 

dalam penelitian, yaitu dengan cara observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan peneliti untuk memperoleh sumber. 


