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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

karena proses dalam penelitian tersebut sangat besar karena sifat penelitiannya 

lebih mengedepankan proses dari pada hasil (Moleong, 2012: 11) pendapat lain, 

Sutopo (1997: 8-10) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk melihat 

fenomena yang lebih berharga dengan cara analisis serta menginterpretasikannya.  

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Gunawan, 2013: 82) penelitian 

kualitatif merupakan prosedur dalam proses penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang didalamnya berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dari 

orang-orang yang berkarakter atau berperilaku yang dapat diamati. Salah satu 

fenomena yang bisa dijadikan objek penelitian kualitatif adalah peristiwa 

komunikasi dalam berbahasa karena dalam peristiwa tersebut melibatkan tuturan, 

makna semantik tutur, orang yang bertutur, maksud yang bertutur, situasi tutur, 

peristiwa tutur, tindak tutur, serta latar tuturan (Muhammad, 2014: 31). 

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam proses penelitian tersebut adalah 

menggunakan jenis penelitian berbasis penelitian deskriptif merupakan penafsiran 

dengan cara menyajikannya ke dalam bentuk deskripsi atau memberikan 

gambaran yang ada di lapangan dan penelitian ini disebut juga dengan penelitian 

kualitatif karena penelitian tersebut tidak mengadakan perhitungan secara 

matematis.
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Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dan 

menjelaskan analisis tindak tutur direktif dalam dakwah para dai di Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang dan pendekatan penelitian tentang tindak tutur direktif 

menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan tersebut berupa data 

deskriptif yang di dalamnya terdapat ucapan berupa kata-kata maupun ujaran atau 

tuturan yang disampaikan oleh ustaz. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian tersebut berbentuk ujaran yang terdapat pada 

potongan-potongan rekaman pembicaraan oleh dai atau ustaz ketika pelaksanaan 

pengajian rutin yang dilakukan setiap pekannya di masjid-masjid yang berada di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Data yang akan diteliti adalah data verbal 

bukan non verbal yang berupa kata-kata yang ditranskripsikan lewat rekaman dan 

dari sinilah wujud kebahasaan tersebut dapat dilihat berdasarkan bentuk, fungsi 

maupun makna yang terkandung dalam tindak tutur direktif sedangkan untuk 

sumber data yang ada di dalam penelitian tersebut mengambil dari rekaman tindak 

tutur atau ujaran dari ustaz sebagai pemateri dalam kegiatan pengajian rutin yang 

berada di masjid-masjid Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Transkrip rekaman 

pembicaraan dari ustaz inilah yang akan dijadikan sebagai data untuk mencari 

permasalahan-permasalahan yang ada di dalam proses penelitian serta jumlah dai 

atau ustaz yang dipilih dari analisis tindak tutur direktif ada 8 ustaz berdasarkan 

pertemuan tiap Minggunya. 
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Hal itu dapat dilihat dari rekaman yang terdapat pada penelitian tersebut 

berupa ujaran dari pendapat jamaah mengenai kegiatan kajian rutin yang 

diselenggarakan di masjid-masjid yang berada di kawasan Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang dan dari rekaman ini, peneliti mewawancarai jamaah 

yang usianya tergolong masih muda di lingkungan Masjid Al-Amin Kelurahan 

Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk dimintai pendapat dan 

harapannya setelah mengikuti kegiatan tersebut. 

     

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dari Analisis Tindak Tutur dalam Dakwah Para Dai di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, peneliti mengambil lokasi di Masjid Al-

Amin yang berada di Jalan Ikan Arwana Perumahan Tunjungsekar Damai 

Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Masjid Al-Ghifari 

yang berada di Jalan Jolotundo 1, Perumahan Griya Shanta Blok E No. 219 A 

Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan Masjid As-

Salam yang berada di Jalan Baiduri Pandan 1 No. 3, Kelurahan Tlogomas 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Adapun ustaz-ustaz yang mengisi kajian 

rutin di Masjid Al-Amin meliputi Ustaz M. Ainur Riza, Ustaz Dwi Triono, Ustaz 

Zulfi Mubarok, Ustaz Alfin Shahih, dan Ustaz Farid Hamidi sedangkan untuk 

ustaz yang mengisi kajian di Masjid Al-Ghifari meliputi Ustaz Andre Kurniawan 

dan Ustaz Muhammad Furqan dan terakhir ustaz yang mengisi kajian rutin di 

Masjid As-Salam adalah Ustaz Amrizal Arif. 
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Tabel 3.1 

Indikator Penelitian 

No Aspek  Fokus  Indikator  

1 Bentuk tindak tutur 

direktif 

Tindak tutur langsung literal 

 

i. Tindak tutur yang dilakukan dengan cara 

melakukan modus tuturan dan makna yang 

sama dengan maksud serta perbuatan. 

ii. Menggunakan kalimat imperatif sebagai 

kalimat perintah, kalimat interogatif sebagai 

kalimat tanya, dan kalimat deklaratif sebagai 

kalimat untuk memberitakan sesuatu.    

Tindak tutur tidak langsung 

literal 

 

i. Tindak tutur yang ditunjukkan berdasarkan 

modus kalimat yang tidak selaras dengan 

maksud kepada si penutur. 

ii. Cenderung memakai kalimat perintah, 

kalimat tanya, dan kalimat berita 

Tindak tutur  langsung tidak 

literal 

 

i. Kalimat yang selaras dengan maksud dari 

penutur namun kata-katanya yang disusun 

tidak mempunyai makna. 

Tindak tutur tidak langsung 

tidak literal 

 

i. Kalimat dan makna yang tidak selaras dengan 

maksud dan tujuan yang ingin disampaikan 

kepada penutur. 

2 Fungsi-fungsi 

tindak tutur direktif 

Permintaan 

 

i. i.   Meminta, memohon, menekan, mengundang, 

mengajak, mendorong.  

  Pertanyaan 

 

i. i.    Bertanya, berinkuiri, menginterogasi. 

  Persyaratan  

 

i. i.   Memerintah, menghendaki, mengomando,   

menuntut, mengarahkan, menginstruksikan, 

mengatur, mensyaratkan. 

  Larangan i. i.  Melarang, membatasi. 

  Perizinan i. i.  Menyetujui, membolehkan, memberi 

wewenang, menganugerahi, mengabulkan, 

membiarkan, mengizinkan, melepaskan, 

memaafkan, memperkenankan. 

  Nasihat i. i.   Menasihatkan, memperingatkan, 

mengusulkan, menyarankan, mendorong. 

3. Makna tindak tutur 

direktif 

Mengajak i. i.   Membangkitkan dari hati ke hati untuk 

mengerjakan sesuatu 

  Melarang  i. i.   Memerintahkan agar tidak melakukan sesuatu 

atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu 

  Menasihati i. i.   Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur 

dalam mengajarkan suatu tuturan dengan 

memberikan nasihat kepada lawan tuturnya 
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3.4 Teknik Penelitian 

Teknik penelitian adalah suatu cara yang dipakai oleh seorang peneliti 

dalam melaksanakan proses penelitian. Teknik penelitian tersebut mencakup 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta pengolahan data. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan proses yang 

wajib dilakukan oleh seorang peneliti dalam memeroleh data berdasarkan 

pendekatan-pendekatan dalam metode tersebut yang akan dipakai nantinya dan 

proses penelitian kualitatif tersebut pengumpulan data dilaksanakan melalui 

beberapa tahap, antara lain: 

a. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 188) proses pencarian data tentang hal-hal atau 

bersifat variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, 

notulen rapat, agenda, prasasti dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan 

metode-metode lain maka metode tersebut tidaklah sukar dalam artian apabila ada 

kesalahan dari sumber datanya dianggap masih tetap, belum berubah.  

Oleh sebab itu, metode dokumentasi tersebut yang dilihat bukan berupa 

benda hidup melainkan benda mati serta pada pemakaian metode dokumentasi 

  Memohon i. i.     Meminta dengan hormat atau mengharapkan 

agar mendapatkan sesuatu. 

  Memerintah i. i.     Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur 

dalam mengujarkan suatu tuturan yang 

bertujuan untuk menyuruh lawan tutur agar 

mengerjakan sesuatu yang disampaikan oleh   

penutur 

  Merekomendasikan i. i.     Memberikan saran yang menganjurkan, 

saran yang bersifat membenarkan atau 

mengizinkan sesuatu 



36 

 

 

 

tersebut seorang peneliti memegang check list dengan tujuan untuk mencari 

variabel-variabel yang telah ditentukan dan untuk mencatat hal-hal yang sifatnya 

bebas ataupun belum ditentukan pada daftar variabel peneliti dapat memakai 

kalimat bebas. 

b. Teknik Simak 

Menurut Mahsun (2007: 92) metode simak merupakan metode yang 

dipakai oleh seorang peneliti untuk memeroleh data dengan cara menyimak 

pemakaian bahasa yang dilakukan oleh penutur. Istilah menyimak di sini bukan 

hanya sekadar penggunaan bahasa secara lisan melainkan penggunaan bahasa 

secara tertulis.  

Metode tersebut mempunyai teknik dasar yang memiliki wujud teknik 

sadap. Teknik sadap disebut juga dengan teknik dasar dalam metode simak karena 

pada dasarnya proses penyimakan diwujudkan dengan teknik penyadapan dalam 

hal ini seorang peneliti berupaya untuk memeroleh data dilaksanakan dengan cara 

menyadap pemakaian bahasa seseorang atau beberapa orang yang ditugaskan 

secara langsung menjadi informan.  

Teknik simak dilakukan dengan cara mendengarkan dan menyimak secara 

langsung pengajian rutin yang disampaikan oleh ustaz selaku pemateri dengan 

teliti dan cermat melalui rekaman yang sudah dipersiapkan oleh peneliti dan 

teknik simak dilakukan dengan menyimak tuturan kata yang digunakan oleh 

pemateri tersebut. 

c. Teknik Catat 

Selain proses penelitian atau observasi menggunakan teknik simak, 

seorang peneliti juga melakukan proses pencatatan. Semua data dari hasil 
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pengumpulan rekaman ditranskripsikan kata-kata kunci yang disampaikan oleh 

pemateri yakni ustaz dalam bentuk tulisan dan diteruskan dengan proses 

analisis data. 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

Sesudah data terkumpul dari hasil pengumpulan data yang didapat dari 

hasil dokumentasi dan proses pencatatan, maka dilaksanakan proses pengolahan 

data atau analisis data. Selama proses pengumpulan data serta setelah proses 

tersebut selesai dilakukan maka data yang sudah terkumpul itu dianalisis dengan 

berbagai cara antara lain: 

1)  Mengklasifikasi data, yaitu data yang digolongkan berdasarkan urutan 

dalam rumusan masalah yakni (1) bentuk-bentuk tindak tutur direktif dalam 

dakwah para dai di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, (2) fungsi tindak 

tutur direktif dalam dakwah para dai di Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang, dan (3) makna tindak tutur direktif dalam dakwah para dai di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Proses penggolongan data tersebut 

sebelumnya dilaksanakan proses pengidentifikasian data dalam 

mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yakni pada 

bentuk, fungsi, dan makna dalam tindak tutur direktif. 

2) Menginterpretasikan data, yakni data yang sudah digolongkan maupun 

dikelompokkan maka proses selanjutnya adalah diinterpretasikan dengan 

cara menempatkan data dalam tabel analisis. 

3) Mendeskripsikan terhadap hasil analisis, yakni data yang telah ditafsirkan 

selanjutnya dideskripsikan atau digambarkan sebagai salah satu analisis. 
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4) Memberikan kesimpulan pada data yang sudah dianalisis dan dalam tahap 

tersebut, seorang peneliti akan melihat semua proses pengumpulan serta 

pengolahan data yang sudah dilaksanakan dari tahap awal serta kemudian 

dibuat kesimpulan secara keseluruhan.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2006: 149) instrumen penelitian didefinisikan suatu 

cara atau alat yang memudahkan kita sebagai seorang peneliti dalam proses 

pengumpulan data sehingga data yang kita miliki secara sistematis sertai selaras 

dengan permasalahan yang ada di lapangan. Instrumen yang akan dipakai dalam 

proses penelitian tersebut berupa instrumen utama dan instrumen pendukung. 

3.5.1 Instrumen Utama 

Instrumen utama merupakan peneliti sebagai instrumen yang mempunyai 

peran penting sebagai kunci utama dalam proses penelitian. Kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh seorang peneliti adalah mendengarkan kegiatan pengajian 

rutin yang dilaksanakan di masjid-masjid di sekitar Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang berupa rekaman, menyimak, mencatat ataupun mentranskripsikan secara 

mandiri oleh peneliti. Peneliti memakai non participant observation yakni 

peneliti mulai melakukan proses penelitian secara langsung objek yang diteliti 

tanpa berpartisipasi dalam proses penelitian. 

Menurut Moeloeng (2013: 168) kedudukan seorang peneliti berperan 

sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif yang basisnya cukup sukar, 

peneliti adalah perencana awal dari segala hal yang meliputi proses 

pengumpulan data, analisis interpretasi data, serta akhirnya peneliti menjadi 

pelapor dalam hasil akhir dari penelitian tersebut. Pengertian instrumen atau alat 
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penelitian yang dimaksudkan pada proses penelitian tersebut dianggap sebagai 

penelitian yang tepat karena seorang peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan 

proses secara bertahap yang dilakukan oleh peneliti. 

Peneliti sebagai instrumen peneliti melihat secara langsung objek 

penelitian yang akan diteliti, serta dalam proses meneliti objek itu peneliti tetap 

objektif dalam keputusannya. Peneliti cenderung memusatkan penelitian yang 

jika dilihat berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan atau ditentukan dalam 

proses penelitiannya dan tetap konsisten dalam data penelitian tanpa 

memberikan penambahan maupun pengurangan data. 

3.5.2 Instrumen Pendukung 

Instrumen pendukung yang akan dipakai oleh seorang peneliti adalah 

sebagai alat dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di lapangan 

dan adapun tabel yang akan dipakai antara lain: 
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Tabel 3.2 

Instrumen penelitian 

Bentuk-bentuk Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Dakwah Para Dai di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

 

No Data KD 
Aspek yang diteliti BTTD Interpretasi 

TLL TTLL TLTL TTLTL  

1 Kutipan 1 DD/TLL/1      

2 Kutipan 2 DD/TTLL/2      

3 Kutipan 3 DD/TLTL/3      

4 Kutipan 4 DD/TTLTL/4      

 

Kode: 

No : Penomoran rekaman    

KD : Kode Data 

DD : Dakwah Dai     

TLL : Tuturan Langsung Literal    

TTLL : Tuturan Tidak Langsung Literal    

TTLTL: Tuturan Langsung Tidak Literal    

TTLTL: Tuturan Tidak Langsung Tidak Literal    

BTTD : Bentuk Tindak Tutur Direktif 
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Tabel 3.3  

Instrumen penelitian 

Fungsi Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Dakwah para Dai Di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

 

No D KD 
Aspek yang diteliti FTTD Interpretasi 

FR FQ Freq FPro FP FAdv  

1 Kutipan 1 DD/FR/1        

2 Kutipan 2 DD/FQ/2        

3 Kutipan 3 DD/FReq/3        

4 Kutipan 4 DD/FPro/4        

5 Kutipan 5 DD/FP/5        

6 Kutipan 6 DD/FAdv/6        

 

Kode: 

No : Penomoran 

KD : Kode Data 

DD : Dakwah Dai 

FTTD : Fungsi Tindak Tutur Direktif 

FR : Fungsi Requestives (permintaan) 

FQ : Fungsi Questions (pertanyaan) 

FReq : Fungsi Requirements (persyaratan) 

FPro : Fungsi Prohibitives (larangan) 

FP : Fungsi Permissives (izin) 

FAdv : Fungsi Advisores (nasihat) 

FTTD : Fungsi Tindak Tutur Direktif 
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Tabel 3.4 

Instrumen Penelitian 

Makna Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Dakwah para Dai Di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

No D KD 
Aspek yang diteliti MTT Interpretasi 

In Pro Adv App Comm Rec 

1 Data 1 DI/In/1 

2 Data 2 DI/Pro/2 

3 Data 3 DI/Adv/3 

4 Data 4 DI/App/4 

5 Data 5 DI/Comm/5 

6 Data 6 DI/Rec/6 

Kode: 

No : Penomoran 

KD : Kode Data 

In : Invite (mengajak) 

Pro : Prohibit (melarang) 

Adv : Advisore (menasihati) 

App : Appeal (memohon) 

Comm : Command (memerintah) 

Rec : Recommended (merekomendasikan) 

MTTD: Makna Tindak Tutur Direktif 


