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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian mengenai register guru 

dalam komik Les Profs tome 1 karya Pica dan Erroc menggunakan beberapa 

metode penelitian dan aspek yang mendukung agar mendapatkan hasil penelitian 

yang sesuai dengan harapan penulis untuk memaparkan register guru dalam 

Komik Les Profs tome 1 karya Pica dan Erroc. Berikut merupakan penjelasan 

mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, yakni 

data yang dikumpulkan berupa narasi data dan bukan berupa angka-angka. 

Menurut Djajasudarma (1993:15), metode deskriptif kualitatif yakni data yang 

dikumpulkan bukanlah angka-angka, dapat berupa kata-kata atau gambaran 

sesuatu. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan dan memilih 

data-data yang sesuai dengan rumusan masalah. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data penelitian adalah kata dan frasa yang termasuk register guru dalam 

komik Les Profs tome 1 karya Pica dan Erroc. Sumber data utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Komik Les Profs Tome 1 karya Pica dan Erroc. 

Sampel dari penelitian ini adalah percakapan para guru yang terdapat dalam 

Komik Les Profs tome 1 Karya Pica dan Erroc, dan sampel yang pengambilannya 

menurut tujuan (purposive sampling). Menurut Sugiyono (2008: 122) purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga 

data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang 

sesuai dalam bidangnya. Sumber data tambahan adalah hasil wawancara dengan 

seorang guru Bahasa Prancis di Indonesia. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sugiyono (2007:204) 

mendefinisikan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Menurut Arikunto (2006: 158), dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komik 

Les Profs Tome 1 karya Pica dan Erroc.  

Kemudian penulis menggunakan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), 

menurut Sudaryanto (1993: 134). Alat yang digunakan dalam teknik ini adalah 

diri penulis sendiri untuk menganalisis data yang diteliti. Dan data-data yang telah 
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dianalisis dimasukkan ke dalam tabel. Berikut ini adalah contoh tabel data yang 

digunakan oleh penulis : 

Tabel 1 : Klasifikasi istilah register guru dalam Komik Les Profs tome 1 Karya 

Pica dan Erroc menurut Halliday. 

 

NO 

 

DATA 

KLASIFIKASI REGISTER 

MENURUT HALLIDAY 

 

KET 

Medan Pelibat Sarana 

      

 

Tabel 2 : Klasifikasi perbandingan register guru dalam Komik Les Profs tome 1 

Karya Pica dan Erroc. 

NO / 

TUJUAN 

DATA 

1 

KLASIFIKASI 

REGISTER 

MENURUT 

HALLIDAY 

DATA 

2 

KLASIFIKASI 

REGISTER 

MENURUT 

HALLIDAY 

KET 

M P S M P S 

1/ Untuk 

menyuruh 

siswa 

masuk ke 

dalam 

kelas 

         

 

Keterangan tabel : 

Data 1 : Data dari Komik Les Profs tome 1 karya Pica dan Erroc 

Data 2 : Data dari wawancara dengan seorang Guru Sekolah Menengah Atas 

M : Medan (field) 

P : Pelibat (tenor) 

S : Sarana (mode) 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Menurut Mahsun (2012:253), analisis data merupakan upaya yang dilakukan 

untuk mengklasifikasi, mengelompokkan data. Dalam penelitian ini penulis 

menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Membaca dan memahami Komik Les Profs tome 1 Karya Pica dan Erroc. 

2. Mengobservasi, dan mencatat dialog dalam Komik Les Profs tome 1 

Karya Pica dan Erroc. 

3. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan istilah register guru dalam 

Komik Les Profs tome 1 Karya Pica dan Erroc menurut situasi percakapan 

yang dilakukan oleh para tokoh guru. 

4. Memverifikasi semua data yang telah diperoleh dari Komik Les Profs 

tome 1 Karya Pica dan Erroc. 

5. Pengkodean data, cara ini digunakan untuk mempermudah penulis dalam 

menjabarkan hasil penelitian. Untuk data (a) berasal dari data di dalam 

komik Les Profs tome 1 karya Pica dan Erroc, dan untuk data (b) berasal 

dari guru Bahasa Prancis di Indonesia khususnya di SMAN 1 Sumber 

Pucung.  

6. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dari Komik 

Les Profs tome 1 Karya Pica dan Erroc. 

 


