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BAB III
METODE PENELITIAN
 Objek Penelitian
Objek penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar harian Kompas khusus terbitan pada bulan April Tahun 2011. 
 Populasi dan Sampel 
Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). Berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah eufemisme dan disfemisme dalam harian Kompas.
	Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010:174). Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik purposive sample (sampel bertujuan). Sampel  bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah eufemisme dan disfemisme berupa kata dan frase dalam harian Kompas edisi April 2011 pada rubrik sosial, ekonomi, budaya, dan politik (pemerintahan). 
Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan pendekatan yang digunakan yakni analisis isi (Content Analysis) dan objek penelitian yang diambil, metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis (Arikunto, 2010:201). Metode dokumentasi digunakan penulis untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini berupa teks. Pendokumentasian dilakukan khusus pada teks yang menggunakan eufemisme dan disfemisme dalam bentuk kata dan frase. Kata dan frase tersebut direduksi dari wacana berita yang mencakup empat dimensi kehidupan sebagai konteksnya. Karena, dalam pemberitaan media massa selalu mencakup empat dimensi tersebut. Keempat dimensi yang dimaksud yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Adapun cara–cara yang telah ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah : (1)membaca surat kabar yang dijadikan sumber data dengan cermat; (2) menandai kata dan frase yang mengandung gaya bahasa eufemisme dan disfemisme dengan stabilo; (3) memasukkan data ke dalam lembar koding yang dibuat dalam bentuk tabel sesuai kategori yang telah ditentukan kemudian diberikan kode berdasarkan kategori dan konteksnya.
Adapun contoh bentuk lembar koding yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:






Tabel 3. Contoh Lembar Koding
Lembar Koding
Nama surat kabar : Kompas
Bentuk kebahasaan : Kata dan Frase
Gaya bahasa : Eufemisme (E) dan Disfemisme (D)
Dimensi (konteks) : Sosial (S), Ekonomi (E), Budaya (B), dan Politik (P)
Halaman : 1 (satu)
No

Bentuk Kebahasaan dan kode

 Kata
Frase
Kata
Frase
1
Divonis (ES)
Dana pinjaman (EE)
Beranak (DS)
Adu ketangkasan (DB)
2
Berperan (EB)
Elite politik (EP)
Berguru (DB)
Amuk warga (DS)
3
Waria (ES)
Dukungan materi (EB)
Berkelit (DP)
Belum beres (politik)

Metode Analisis Data 
Penelitian yang bertajuk pada penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam surat kabar kompas ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif. Penelitian menggunakan teknik ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam representasi pesan dari suatu teks. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah salah satu metode untuk memahami pesan yang direpresentasikan dalam suatu teks. Analisis ini juga berpotensi untuk menyibak makna-makna yang tersembunyi dalam representasi pesan itu. 
Sebagai sebuah penelitian yang berfokus pada isi komunikasi, analisis isi memiliki tujuan penelitiannya tersendiri. Menurut Wimmer dan Dominick (dalam Kurani, 2010) setidaknya ada lima tujuan analisis isi, yakni:
Menggambarkan isi komunikasi ( describing communication content);
Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testing hipothesis of message characteristics);
Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media content to “real world”);
Memperkirakan gambaran kelompok tertentu di masyarakat (assessing the image of particular groups in society); dan 
Mendukung studi efek media massa.
Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mengkategorisasikan data-data tersebut dalam dua kategori yakni dalam bentuk kata dan frase. Mengingat bahwa pada pengumpulan data eufemisme dan disfemisme dalam media cetak (surat kabar) cenderung dalam bentuk kata dan frase. 




