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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Data dan sumber data
Data sebagai unit analisis dan sekaligus sebagai objek penelitian ini berupa tuturan atau kalimat yang bersifat inferensi dalam wacana. Sumber data sebagai subjek penelitian berupa wacana fiksi, jenis prosa atau novel. Sumber data yang berupa dokumen diperoleh dengan studi dokumentasi melalui kepustakaan. Sumber datanya adalah novel Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa yang diterbitkan oleh PT. Lingkar Pena Kreativa tahun 2005 yang mengandung inferensi.

3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun,  2005: 92). Dengan metode ini digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik baca untuk menelaah isi dan teknik catat. Metode ini juga digunakan untuk memilah wujud atau bentuk  tuturan atau kalimat yang bersifat inferensi dalam wacana sebelum dimasukkan dalam korpus data. Data dikumpulkan dengan teknik catat. Teknik pencatatan dilakukan dengan mencatat penggalan wacana novel yang diindikasi mengandung inferensi atau termasuk kedalam bentuk tuturan atau kalimat yang bersifat inferensi dalam wacana. Pada teknik menyimak akan diperiksa wacana yang diteliti satu-persatu. Pada pemeriksaan ini akan menentukan wujud inferensi yang ada pada tuturan atau kalimat ataupun dalam penggalan teks. Penamaan bentuk atau wujud tuturan atau kalimat yang bersifat inferensi dilakukan berdasarkan penamaan yang berkaitan dengan wacana. Tahap selanjutnya, dilakukan pencatatan atas data yang berupa tuturan atau kalimat dalam wacana yang mengandung inferensi. Data terpilih diklasifikasi berdasarkan penamaan atau istilah yang berkaitan dengan wacana, dan direduksi untuk mendapatkan data yang valid tersebut dilakukan validasi data, yaitu memilih data yang  benar-benar sesuai dengan kriteria yakni kalimat atau tuturan yang bersifat inferensi dalam wacana. 

3.3 Uji Keabsahan Data
Data diuji keabsahannya dengan validatas semantis-kontekstual, yaitu mengklasifikasi, mamaknai dan mengkaji data dengan mempertimbangkan konteks kata, tuturan atau kalimat yang bersifat inferensi. Reliabiltas data dilakukan dengan cara pengkajian dan pembacaan yang cermat dan berulang, pengamatan dan pencatatan oleh penulis guna memperoleh keajegan yang memadai.

3.4 Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 
	Metode Pragmalinguistik

Metode Pragmalinguistik adalah gabungan analisis pragmatik dan linguistik. Metode analisis ini melihat wacana atas dasar statusnya sebagai satuan lingual, akan tetapi dalam analisnya mengedepankan aspek-aspek pragmatik sehingga metode analisis ini lebih dikenal dengan metode pragmatik saja (Mulyana, 2005:78). Berkaitan dengan telaah makna eksternal, metode ini diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis satuan bahasa yang bersifat inferensi dalam wacana sesuai dengan konteks dan situasinya.
	Metode Analisis Konten

Menurut Krippendorff dan Zuchdi (dalam Mulyana, 2005:82) analisis konten bersifat sensitif terhadap konteks. Dan karenanya dapat digunakan untuk memproses bentuk-bentuk simbolik. Dengan demikian kita dapat memaknai satuan bahasa yang berupa kalimat atau tuturan yang dalam penelitian ini bersifat inferensi dalam wacana dengan memperhatikan dan memformulasikannya pada konteks (tempat, waktu dan situasi berlakunya suatu peristiwa) yang melingkupinya. Berkaitan dengan analisis wacana, analisis konten digunakan untuk dua tujuan (Carney dalam Mulyana, 2005:83), yaitu tujuan deskriptif (mendeskripsikan struktur dan isi atau makna wacana) dan tujuan inferensial (menginferensikan atau memahami suatu maksud dan akibat dipakainya sebuah wacana).
	Metode analisis di atas berhubungan dengan konteks dan situasi sehingga untuk mamahami atau menafsirkan wacana yang bersifat inferensi dalam wacana, dapat diterapkan dua prinsip yang diharapkan dapat mendukung kedua metode analisis tersebut, yaitu prinsip analogi (PA) dan prinsip penafsiran lokal (PPL). Menurut Moeliono, (ed), (sebagaimana yang dikutip dalam Mulyana, 2005:21) prinsip analogi adalah cara menafsirkan makna wacana yang didasarkan pada akal atau pengetahuan dan pengalaman umumnya (knowledge of world). Sedangkan prinsip penafsiran lokal menganjurkan untuk memahami wacana berdasarkan “konteks lokal” yang melingkupi wacana itu sendiri. Sehingga dalam hal ini harus membuat dan sekaligus memabatasi wilayah penafsiran. Untuk sampai kepada tafsiran tidak perlu mencari konteks yang lebih luas dari yang diperlukan.


