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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan objek dan tujuan dalam penelitian ini yang bersifat sosial, 

maka penelitian ini memakai pendekatan  kualitatif. Hal ini dianggap relevan 

antara penelitian yang dilakukan dengan karakteristik dari penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena 

apa yang dialami oleh subjek yang ada dalam penelitian dan dijabarkan dengan 

cara deksripsi dalam bentuk sebuah kata-kata (Sugiyono, 2015: 12). Dengan 

demikian, pemakaian pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dapat 

menyelaraskan tujuan penelitian yang meneliti bentuk interferensi fonologi, 

morfologi, dan sintaksis oleh penutur pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta yang 

berkedudukan sebagai subjek dalam penelitian.   

Berdasarkan pengertian penelitian kualitatif sebelumnya, maka jenis 

penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  atau dengan 

kata lain bentuk penguraian atau penjabaran. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang membutuhkan deskripsi dalam memaparkan hasil analisis  suatu data. Hal ini 

disebabkan data dalam penelitian merupakan data tuturan dalam sebuah peristiwa 

rapat Gubernur Jakarta yang akan diklasifikasi sesuai dengan teori yang 

digunakan yaitu teori interferensi. Oleh sebab itu, penggunaan jenis penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang efektik dilakukan dalam menguraikan 

analisis dalam penelitian ini.  
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3.2 Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti yang dimaksud dalam hal ini adalah peran peneliti 

dalam objek penelitian tersebut. Berdasarkan objek yang ada di dalam penelitian 

ini yang berupa tuturan dari suatu rapat formal seorang Gubernur Jakarta, peneliti 

hanya bertindak pasif terhadap objek penelitian. Tindak pasif yang dimaksud 

dalam hal ini adalah peneliti tidak ikut campur dalam peristiwa rapat tersebut, 

melainkan peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap  peristiwa rapat 

tersebut dengan cara mencermati tuturan penutur dalam rapat. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini adalah satuan-satuan bahasa yang berupa 

kata,frase, dan klausa yang ada pada tuturan  penutur yang mengalami interferensi 

pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

dari video yang didownload dari suatu aplikasi sosial media yang popular di 

kalangan masyarakat yaitu Youtube yang diakses pada tanggal 30 Agustus 2017 

dan 16 januari 2018. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua peristiwa rapat 

Gubernur Jakarta. Rapat pertama adalah rapat Gubernur Jakarta periode 2016-

2017 yang berlangsung pada tanggal 12 April. Rapat kedua adalah rapat Gubernur 

Jakarta periode 2017-2018  yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober  2017 

sampai 10 Januari 2018.   

Gubernur Jakarta pada periode 2016-2017 adalah Basuki Tjahaja Purnama 

yang akrab dipanggil dengan bapak Ahok. Beliau berasal dari manggar yang 

merupakan kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jarak dekat dengan 

Sumatera Selatan. Bahasa yang digunakan di kepulauan Bangka Belitung ini 
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adalah bahasa Melayu. Oleh sebab itu, meskipun wilayah yang dikaji dalam 

penelitian adalah wilayah Jakarta namun tidak memungkinkan akan ditemukan 

adanya unsur bahasa Melayu pada kasus interferensi Gubernur Jakarta. Bapak 

Ahok memulai perantaunnya ke kota Jakarta semenjak duduk di bangku kuliah 

sampai beliau merintis karir politiknya di kota Jakarta bahkan menetap sampai 

sekarang di kota Jakarta. Dengan demikian, dapat dikatakan bapak Ahok sudah 

terbiasa berinteraksi dengan masyarakat asli kota Jakarta. Sehingga 

memungkinkan beliau dapat menguasai atau terkontaminasi dengan bahasa 

daerah Betawi yang merupakan bahasa daerah yang identik dengan kota Jakarta. 

Sebagai orang yang mengenyam pendidikan tinggi, maka sangatlah lazim jika 

beliau bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Asing yaitu bahasa Inggris. Hal 

ini dikarenakan dalam proses menempuh pendidikan di era modern selalu ada 

tuntutan untuk dapat menguasai bahasa Internasional.  

 Gubernur Jakarta di periode 2017-2018 diduduki oleh bapak Anies 

Rasyied Baswedan yang akrab dipanggil dengan bapak Anies. Beliau berasal dari 

Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bahasa yang digunakan di Kuningan adalah 

bahasa Sunda. Memasuki jenjang perguruan tinggi, bapak Anis memilih untuk 

kuliah di Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Bahasa daerah yang di kota 

Jogjakarta adalah bahasa Jawa, sehingga tidak heran selain beliau bisa berbahasa 

Sunda juga dapat berbahasa Jawa dikarenakan beliau menetap dalam jangka 

waktu cukup lama di daerah Jawa. Selain menempu pendidikan di kota Jogjakarta, 

beliau juga pernah menempun pendidikan di Universitas Maryland dan 

Universitas Illionis Uatara di Negara Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat 

dipastikan Bapak Anis memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik, 
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karena beliau tinggal dalam waktu lama di Negara Amerika Serikat. Bapak Anis 

merintis karir politiknya di kota Jakarta sehingga mengharuskan beliau 

berkomunikasi dengan masyrakat asli Jakarta yang dominanya berbahasa Betawi. 

Kebiasaan berkomunikasi dengan penutur yang berbahasa Betawi dapat 

membawa pengaruh terhadap penguasaan bahasa bapak Anis dalam bertutur.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian dokumentasi. Hal ini disebabkan dalam pengumpulan data peristiwa 

Rapat Gubernur Jakarta Periode 2016-2017 dan periode 2017-2018 berupa 

dokumentasi video yang dipublikasikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jakarta. 

Video yang telah terpublikasikan tersebut peneliti download dari sebuah aplikasi 

Youtube. Oleh sebab itu, teknik dokumentasi menjadi teknik yang relevan 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dua objek penelitian yang telah 

ditentukan yaitu rapat Gubenur Jakarta periode 2016-2017 dan periode 2017-

2018.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian sebelumnya 

pada pendekatan penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini adalah sebuah 

penelitian kualitatif yang dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan  

teknik dokumentasi. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti membuat sebuah 

instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dan dalam menganalisis 
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maupun mengambil kesimpulan dari sebuah data yang ada peristiwa rapat 

Gubernur Jakarta 2016 dan 2017. Instrumen ini berbentuk sebuah tabel yang 

terdiri dari lima kolom. Di kolom pertama terdapat sebuah penomoran dari data 

yang ditemukan yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana jumlah data yang 

ditemukan. Kolom kedua berisi data yang ditemukan pada peristiwa rapat 

Gubernur Jakarta periode 2016-2017 dan periode 2017-2018 berdasarkan dengan 

fokus permasalahan yang ada di dalam penelitian yaitu tentang tuturan yang 

mengalami interferensi. Kolom ketiga berisi kode data yang terdiri dari nomor 

data yang mengalami interferensi, selanjutnya interferensi tersebut terletak pada 

rapat satu yang berarti rapat periode 2016 atau rapat dua yang berarti rapat periode 

2107, dan terahir penutur berapa yang mengalami interferensi. Kolom keempat 

beirisi bentuk interferensi yang ada pada data yang terdiri dari interferensi berupa 

kata, frase, atau klausa. Kolom kelima beirisi deskripsi mengapa data tersebut 

termasuk dalam bentuk interferensi fonologi, morfologi, sintaksis. Berikut adalah 

tabel dari instrument penelitian ini. 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

No Data Kode 

Data 

(r1/r2) 

Bentuk Interferensi  

                                

k             f           kl 

Deskripsi 

1     

2     

3     

4     

5     
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Keterangan Kode Data: 

r1: rapat periode 2016-2017 (Gubernur Ahok)       

r2: rapat periode 2017-2018 (Gubernur Anis)      

k: kata 

f: frasa 

kl: klausa 

          

3.7 Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil mengamati objek dalam penelitian yaitu peristiwa rapat 

Gubernur Jakarta dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan 

menjabarkannya. Selain melakukan pengkategorian dan penjabaran, juga 

diperlukan pembuatan sebuah kesimpulan agar dapat mudah dipahami oleh 

pembaca.  Miles dan Huberman (2009: 140) mengemukakan bahwa kegiatan 

dalam analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga bagian yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan terakhir adalah verifikasi data.  

a. Reduksi Data 

Proses reduksi data peneliti mentraskrip percakapan yang ada di dalam 

video rapat Gubernur Jakarta periode 2016-2017 dan periode 2017-2018 sebagai 

langkah awal dalam proses analisis data. Hal ini disebabkan, objek dari penelitian 

ini merupakan sebuah dokumentasi yang berbentuk video. Oleh sebab itu, 

kegiatan transkrip ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menemukan 

interferensi yang terjadi pada tuturan penutur. Langhkah selanjutnya, peneliti 

mencatat kata-kata dari tuturan penutur yang mengalami interferensi dan 

mengkategorikan interferensi tersebut berupa interferensi kata, frasa, atau klausa. 

Setelah peneliti mengkategorikan interferensi tersebut, peneliti melakukan analisis 

tentang bagaimana reaksi partisipan dalam rapat gubernur tersebut terhadap 
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interferensi yang terjadi dalam rapat. Selain itu, peneliti juga menganalisis 

bagaimana reaksi masyarakat terhadap interferensi yang terjadi pada penutur di 

dalam rapat.   

 

b. Penyajian Data 

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah menyajikan tuturan penutur 

dari rapat peristiwa Gubernur Jakarta periode 2016-2017 dan 2017-2018 yang 

termasuk dalam interferensi. Penyajian data ini dalam bentuk teks yang 

merupakan kutipan dari tuturan penutur di dalam rapat.  

 

c. Verifikasi Data 

Langkah terahir dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan atau veirifkasi data. Dengan demikian, dalam langkah  ini penutur 

memberikan kesimpulan terhadap data yang dikategorikan menjadi interferensi. 

Kesimpulan yang dimaksud dalam hal ini adalah peneliti memberikan alasan 

penyebab tuturan dari penutur tersebut termasuk interferensi. Alasan  ini diuraikan 

dalam bentuk deskripsi.  

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam suatu penelitian menjadi sesuatu yang penting 

untuk dilakukan. Pengujian keabsahan data pada umumnya ditekankan pada uji  

validitas dan reliabilitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang dilaporkan dengan data yang sesungguhnya ada dalam objek penelitian. 

Di sisi lain, data yang dianggap reabilitas dalam penelitian kualitatif adalah data 
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yang tetap menunjukkan hasil yang sama dan tidak berbeda apabila diteliti oleh 

orang lain ataupun diteliti dalam kurun waktu yang berbeda. Berdasarkan uraian 

tentang uji keabsahan data, maka berikut adalah langkah peneliti untuk menguji 

keabsahan data. 

 

a. Pemahaman Mendalam tentang Teori 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang 

interferensi. Peneliti membaca teori yang berkaitan dengan segala aspek 

interferensi dari berbagai sumber referensi. Hal ini dilakukan untuk mendukung 

pemahaman peneliti tentang pengertian interferensi, penyebab interferensi, dan 

berbagai bentuk interferensi. Pemahaman mendalam tentang teori interferensi 

dalam hal ini sangat mendukung peneliti untuk menemukan dan menganalisis data 

secara baik dan benar.  

 

b. Pengamatan Objek dengan Teliti 

Objek penelitian yang berbentuk dokumentasi video menuntut peneliti 

untuk jeli dalam mendengarkan tuturan penutur yang berpastisipasi dalam rapat 

Gubernur Jakarta. Oleh sebab itu, peneliti dituntut untuk berhati-hati dalam 

menganalisis objek agar dapat menemukan sebuah data yang sesuai dengan teori 

yang telah dijabarkan sebelumnya. Salah satu cara peneliti dalam mengamati 

objek penelitian ini yaitu dengan memutar video secara berulang-ulang. 

Pemutaran ini dianggap sangat mendukung dalam proses pencarian data yang 

valid.  

 

 



30 
 

 
 

c. Tekun dan Teliti dalam Menganalisis Data 

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan waktu dalam proses 

pengerjaannya. Selama proses tersebut dibutuhkan ketekunan peneliti dalam 

menganalisis suatu data. Selain itu, untuk mendapatkan sebuah data yang valid 

dan reabilitas peneliti juga membutuhkan ketelitian selama proses penganalisisan 

data. Oleh sebab itu, sifat tekun dan teliti juga menjadi salah satu cara peneliti 

untuk menunjang keabsahan data yang ada di dalam penelitian ini.  

 

3.8 Tahap-tahap Penelitian 

 Proses dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama yaitu 

tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap penyelesaian.  

 

3.8.1 Tahap Persiapan 

 Tahap ini adalah tahap yang dilakukan di awal penelitian. Berikut adalah 

tahap-tahap yang dilakukan.  

 

a. Memilih judul 

 Tahap ini merupakan tahap yang pertama dilakukan dalam sebuah 

penelitian. Peneliti terlebih dahulu mentukan judul sesuai dengan teori yang ingin 

digunakan dan penentuan objek dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori interferensi. Objek yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016-2017 dan periode 2017-

2018.  Oleh sebab itu, dalam penelitian memakai judul “Analisis Interferensi Pada 

Peristiwa Rapat Gubernur Jakarta Periode 2016-2017 dan 2017-2018”. 
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b. Menentukan masalah yang akan diteliti 

 Tahap ini merupakan tahap yang harus dilalui setelah menentukan judul 

dan telah mendapat persetujuan oleh dosen pembimbing. Di tahap ini peneliti 

menetukan fokus permasalahan yang akan diteliti. Fokus permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini terdiri dari empat permasalahan. Pertama interferensi pada 

kata pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016 dan 2017. Kedua 

interferensi frasa pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016 dan 2017. 

Ketiga interferensi klausa pada peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016 dan 

2017. Terahir  reaksi masyarakat yang menyaksikan keberlangsungan pada 

peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016 dan 2017.  

 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan  

 Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya.  Berikut adalah 

tahap-tahap pelaksanaan.  

 

a. Menelaah  keseluruhan  isi objek 

 Tahap ini merupakan tahap yang membutuhkan ketekunan dari peneliti 

karena berkaitan dengan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini 

disebabkan dalam tahap ini peneliti melakukan telaah dalam objek penelitian yaitu 

peristiwa rapat Gubernur Jakarta periode 2016 dan 2017. Oleh sebab itu, peneliti 

harus benar-benar bisa menelaah objek dengan baik, karena jika ada kesalahan 

peneliti dalam memahami tuturan penutur dalam peristiwa rapat akan mempersulit 

peneliti di tahap selanjutnya.  
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b. Melakukan analisis. 

 Tahap ini merupakan tahap penting dalam proses penelitian ini. Di tahap 

ini peneliti menganalisis data yang termasuk dalam interferensi, kemudian 

mengkategorikan data tersebut sesuai dengan bentuk-bentuk interferensi yang ada. 

Selain itu, dalan tahap ini peneliti juga menguraikan penyebab-penyebab 

terjadinya interferensi dalam tuturan penutur yang ada di dalam peristiwa rapat 

Gubernur Jakarta periode 2016 dan 2017.  

 

3.8.3 Tahap Penyelesaian 

 Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Setelah semua 

tahap sebelumnya disetujui oleh pembimbing maka dilanjutkan ke tahap 

penyelesaian penelitian. Berikut adalah tahap penyelesaian penelitian. 

 

a. Penyusunan laporan penelitian 

 Tahap ini dilakukan setelah tahap-tahap sebelumnya sudah diselesaikan 

dengan baik. Di tahap ini melakukan penyusunan laporan penelitian yang terdiri 

dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan penelitian. Bab kedua berisi kajian 

pustaka penelitian. Bab ketiga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini. Bab keempat merupakan pembahasan hasil analisis penelitian. Bab terahir 

adalah kesimpulan dan saran setelah dilkukannya penelitian ini.  

 

b. Penyampaian hasil penelitian. 

 Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Di tahap ini 

peneliti menyampaikan hasil dari penelitian yang berbentuk sebuah presentasi di 
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hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah ditentukan oleh jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 


