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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. 

Masalah yang akan diangkat adalah bentuk-bentuk pergeseran metafora gramatika, 

pola pergeseran leksis, dan kadar keilmiahan dalam skripsi mahasiswa Prodi 

Bahasa dan Sastra Indonesia. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Menurut Semi (dalam Endaswara, 2011:5) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan tidak mengutamakan angka, tetapi 

mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang 

sedang dikaji secara empiris. Penelitian ini akan mendeskripsikan dua hal yakni 

bentuk-bentuk metafora gramatika dan pola pergeseran leksis dalam skripsi 

mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. 

B. Definisi Istilah 

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian 

terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang 

dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

a. Metafora gramatika adalah pergeseran tataran gramatika baik pergeseran dalam 

bentuk tataran leksis atau kata maupun pergeseran dalam bentuk tataran kalimat. 
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b. TLSF adalah teori linguistik sistemik fungsional dengan menunjukkan bukti-

bukti yang dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri keilmiahan sebuah teks. 

c. Nominalisasi adalah pengubahan leksis nonbenda (verba, adverbial, dan 

konjungsi) menjadi leksis benda (nomina) dengan tujuan pemadatan informasi. 

d. Kalimat simpleks adalah sebuah bentuk dari penyederhanaan kalimat kompleks 

yang bertujuan untuk pemadatan informasi. 

e. Verba adalah kata yang digunakan untuk merealisasikan proses. 

f. Adverbia adalah kata untuk memberikan keterangan pada verba (KBBI, 

2012:12). 

g. Adjektiva adalah kata yang digunakan untuk merealisasian kondisi. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini adalah seluruh kata, frasa, klausa dan kalimat yang 

mengalami pergeseran-pergeseran baik pergeseran dalam tataran leksis maupun 

pergeseran dalam tataran kalimat yang menunjukkan kadar keilmiahan pada skripsi 

mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah skripsi mahasiswa Prodi Bahasa 

dan Sastra Indonesia yang berjudul “Analisis Stilistika dalam Novel Geni Jora 

Karya Abidah El Khalieqy” yang ditulis oleh Sri Reski, NIM: 1151140016, 

Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. 

 

 



22 
 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian maka 

diperlukan teknik atau cara pengumpulan data yang sifatnya ilmiah. Sehubungan 

dengan hal itu, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Teknik Baca 

Teknik ini digunakan dengan membaca dan mengamati setiap kata, frasa, 

kalimat serta paragraph yang telah mengalami pergeseran bentuk baik pergeseran 

leksis maupun pergeseran dalam tataran kalimat yang terdapat dalam skripsi Sri 

Reski yang berjudul “Analisis Stilistika dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El 

Khalieqy”. 

2. Teknik Catat 

Hasil pengamatan terhadap beberapa penggunaan metafora dalam skripsi 

tersebut kemudian dicatat dalam kartu data yang telah dipersiapkan. Setelah 

pencatatan, data diklasifikasikan berdasarkan bentuk-bentuk pergeseran yang telah 

ditentukan. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah yang ditempuh selanjutnya yakni 

penganalisisan data berdasarkan prinsip-prinsip analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis data yang digunakan mengikuti lagkah-langkah berikut ini: 

1. Mengidentifikasi teks yang mengalami pergeseran baik dalam bentuk tataran 

leksis maupun dalam bentuk tataran kalimat. 

2. Mengklasifikasi teks yang mengalami pergeseran baik dalam bentuk tataran 

leksis maupun dalam bentuk tataran kalimat. 
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3. Menginterpretasikan teks yang mengalami pergeseran baik dalam bentuk tataran 

leksis maupun dalam bentuk tataran kalimat. 

4. Mendeskripsikan teks yang mengalami pergeseran baik dalam bentuk tataran 

leksis maupun dalam bentuk tataran kalimat. 


