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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian tanpa hitungan angka-angka. Penelitian 

kualitatif  adalah penelitian yang tidak menggunakan hitungan atau statistik dan 

menjelaskan holistik-konstektual melalui pengumpulan data (Sugiarto, 2015:8). 

Penelitian ini peneliti berusaha meneliti dan melakukan observasi pada lapangan. 

Penelitian memusatkan pada deskripsi data berupa kalimat-kalimat yang memiliki 

arti mendalam pada temuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yang menekankan pada pengumpulan dalam bentuk kata-kata, gambar, 

dan kalimat.   

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

etnografi atau penelitian sosiolinguistik. Penelitian sosiolinguistik adalah khusus 

memperhatikan cara  yang berbeda dari suatu bahasa yang berhubungan dengan 

konteks sosial (Ihromi, 2006:10). Penelitian etnografi salah satu rancangan untuk 

meneliti pola perilaku kyai/ustad dan santri dalam pembelajaran agama di Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong. Etnografi dalam penelitian ini untuk 

mendeskripsikan interaksi kyai/ustad dan bahasa yang mereka gunakan. 

Sehubungan dengan topik penelitian akan memaparkan atau memberikan 

gambaran mengenai bentuk campur kode dan fungsi penggunaan campur kode 

dalam proses belajar-mengajar agama di Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong Probolinggo. 



22 
 

3.2 Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen 

sekaligus pengumpulan data serta dokumentasi. Kehadiran peneliti dalam 

penelitian ini untuk keilmiahan data diperoleh pada saat di lapangan. Oleh karena 

itu, dalam proses pengumpulan data peneliti mengamati sedetail mungkin dalam 

proses pengambilan data.  

 

3.3 Lokasi Penelitian  

 Pesantren Zainul Hasan Genggong merupakan cita-cita mulia dan luhur 

didasarkan tanggung jawab secara keilmuan. Melihat realitas masyarakat (kaum 

awam) sama sekali tidak mengenal ilmu pengetahuan agama. Kehidupan 

masyarakat yang sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah SWT.  

 Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong adalah tempat peneliti 

melakukan penelitian. Pesantren Zainul Hasan Genggong adalah terletak di Desa 

Karangbong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Area Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong putri dan putra seluas 86 Ha, sedangkan area 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi seluas 20 Ha. Peneliti menggunakan 

lokasi ini karena memperoleh data-data yang sesuai dan menjawab persoalan 

rumuasan masalah yang diajukan.  

 Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo atau lebih dikenal dengan 

sebutan Pondok Genggong adalah Yayasan Pendidikan Pesantren dibagngun pada 

tahun 1893 oleh Almarhum KH. Zainul Abidin dari keturunan Maghribi, Maroko 

Afrika. Ajaran yang diterapkan pada pondok Genggong diantaranya pembelajaran 

agama kitab, SKI, Aqidah Ahlak, Al-qur’an Hadits, Fiqih, Kaligrafi, Sholawatan, 
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Tilawah, Mengaji, Tajwid, dll. Status pondok Genggong adalah milik yayasan. 

Pondok Genggong memiliki 10 cabang pondok yang terletak di Probolinggo. 

Jumlah ustad yang mengajar di Pondok Genggong sebanyak 200 ribu ustad dan 

ustazah dan 30 pengasuh dan penasihat. Lembaga pendidikan di pondok 

Genggong dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi. Santri di pondok 

Genggong setiap ajaran baru hampir mencapai 3.000 santri baru. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

 Kesalahan dalam mendapatkan data, maka data yang diperoleh akan 

menyimpang. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sekunder 

dan primer. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek yaitu 

percakapan antara kyai/ustad dan santri pada saat pembelajaran agama di kelas 

maupun di masjid. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan ke 

dalamkata, frasa, klausa, baster, pengulangan kata, ungkapan, perulangan, 

interjeksi, kutipan, spesifikasi lawan tutur, dan mengklasifikasikan isi pesan 

berupa transkip dan tindakan berupa foto pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran agama di pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo.  

Percakapan antara kyai/ustad dengan santri yang merupakan sumber data 

utama, dilakukan dengan cara rekaman suara, dan pengambilan foto. Data tertulis 

yaitu hasil transkip rekaman suara, serta buku teori yang menunjang penelitian. 

Selanjutnya, sumber data sekunder dalam penelitian ini pengambilan foto pada 

saat proses pembelajaran agama di pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

Probolinggoguna menunjang keaslian data yang diperoleh.  
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3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian ini data diambil dengan menggunakan data primer, datayang 

diambil langsung oleh peneliti dan objek utamanya yaitu kyai/ustad di pesantren. 

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan 

instrumen. Instrumen penelitian berfungsi mengumpulkan data menggunakan alat 

perekam serta catatan lapangan. Pengumpulan data dengan teknik lanjutan 

(Nugroho, 2011:99) sebagai berikut. 

a) Simak bebas libat cakap (SBLC) 

Peneliti terlibat langsung pada saat komunikasi, ikut serta dalam 

pembicaraan kyai/ustad dengan santri. Peneliti hanya sebagai observasi, 

memperhatikan dan mendengarkan yang dibincangkan oleh kyai/ustad dan santri 

pada saat proses komunikasi berlangsung. Selama proses observasi terhindar dari 

bias data, sehingga proses pengambilan data peneliti mendapatkan seilmiah 

mungkin tanpa melibatkan peneliti dalam komunikasinya. 

b) Rekaman 

Peneliti mempersiapkan alat yang digunakan untuk merekam. Proses ini 

tidak akan mengganggu proses penuturan yang sedang berlangsung, sehingga 

proses yang dilakukan peneliti secara diam-diam. Oleh karena itu, proses 

perekaman suara dilakukan dengan diam-diam tanpa diketahui oleh penutur dan 

lawan tutur. Setelah melakukan rekaman hasil dari rekaman tersebut di transkipsi. 

c) Catat 

Peneliti melakukan pencatatan sesuai dengan analisis data sesuai dengan 

data yang diperoleh. Proses pencatatan bisa dilakukan dengan berbagai macam 

jenis transkipsi yaitu transkipsi ortografis, fonemis, maupun fonetis sesuai objek 
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penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan transkripsi fonemis yang 

sasarannya pada kata, frasa, klausa, dan kalimat.  

Pada waktu pengumpulan data, peneliti tidak terlibat secara langsung 

dalam pembelajran agama tersebut. Peneliti terhadap informan dibuat tidak sadar 

bahwa dirinya sedang diteliti. Peneliti hanya mengamati peristiwa tutur dan mitra 

tuturnya tanpa melibatkan dirinya.  

Peneliti melakukan observasi terhadap bahasa yang digunakan dalam 

komunikasi proses pembelajaran agama oleh kyai/ustad dan santri. Pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung dilakukan perekaman dengan menggunakan 

alat atau media. Rekaman yang telah didapatkan melakukan transkripsi secara 

fonemis dianjutkan klasifikasi data dan penyediaan data. setiap akhir pengamatan 

peneliti mencatat hasil ke dalam catatan. Catatan yang berisi diantaranya teknik 

pengumpulan data, waktu pengumpulan data, tempat/lokasi peristiwa tuturan, 

deskripsi tentang hasil, dan komentar.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian sosiolinguistik komunikasi tergolong jenis penelitian kualitatif. 

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian sosiolinguistik atau etnografi 

menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Pada saat melakukan penelitian 

ini, peneliti memegang peran kunci, baik dalam proses pengumpulan, 

penganalisisan, maupun penyimpulan temuan penelitian. Namun dalam 

melakukan penelitian, peneliti membekali diri dengan pemahaman yang 

mendalam tentang ancangan teoretis dan metodologis sebagai panduan umum 

dalam pengumpulan dan penganalisisan data. oleh karena itu, dalam melakukan 
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penelitian ini, peneliti dilengkapi dengan alat perekamdan alat-alat tulis sebagai 

instrumen penjaring data yang menyangkut instrumen bentuk campur kode dan 

fungsi digunakannya campur kode. Berikut ini merupakan instrumen penelitian. 

 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian Campur Kode dalam Pembelajaran Agama 

di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo 

 

No Data Aspek yang diteliti Keterangan 

Bentuk Campur Kode Fungsi Campur Kode 

K F PK U P I Ku SLT MIP  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

 

Kodefikasi dalam penelitian ini adalah memberi kode pada campur kode 

dalam menemukan data yang diperoleh. Adapun sistematika pengkodeannya 

adalah sebagai berikut.  

K : Kata    P : Perulangan 

F : Frasa    I : Interjeksi (penyisipan kalimat) 

PK : Pengulangan Kata  SLT : Spesifikasi Lawan Tutur 

U : Ungkapan   MIP : Mengklasifikasikan Isi Pesan 
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Kerkait proses pengkodean dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan sebagai 

berikut.  

Tabel 3.2 Indikator Bentuk Campur Kode dalam Pembelajaran Agama di 

Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo 

 

No Bentuk Campur 

Kode 

Indikator 

1. Kata Kata benda (nomina), kata kerja (verba), kata sifat 

(adjektiva), kata keterangan (adverbia), kata tugas. 

Contohnya, Technology 

2. Frasa a) Frasa terdiri  mininal dua kata atau lebih.  

b) Mempunyai fungsi gramatikal pada kalimat. 

c) Frasa mempunyai satu makna gramatikal. 

d) Frasa memiliki sifat nonpredikatif. 

e) Frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. 

Contohnya, Astagfirallah! Ia beristigfar 

3. Pengulangan Kata Pengulangan kata penuh, pengulangan kata 

sebagian, pengulangan kata per-bunyi, pengulangan 

kata semu. 

Contohnya, backing-backing, klik-klikkan 

4. Ungkapan (Idiom) a) Konvensi. 

b) Bentuk kata, frasa maupun kalimat. 

c) Makna tidak dijelaskan secara kaidah. 

Contohnya, pelan-pelan asal dapat berjalan alon-

alon asal kelakon 

 

 

Tabel 3.3 IndikatorFungsi Campur Kode dalam Pembelajaran Agama di 

Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo 

 

No Fungsi Campur 

Kode 

Indikator 

1. Perulangan  Satu kata memiliki makna sama. 

Contohnya, ketika harus presentasi pada kolega 

atau client. 

2. Interjeksi Mengungkapkan rasa jijik, kecewa, syukur, kagum, 

harapan heran, kaget, ajakan, memanggil atau 

sapaan, dan marah. 

Contohnya, Bintang filmnya mirip aku loh!. 

3. Spesifikasi Lawan 

Tutur 

Berbeda bahasa akan tetapi memiliki satu makna 

sama. 

Contohnya, Sim itu hidupnya gk seperti Lek Hari 

tapi orangnya apikan. 

4. Mengklasifikasikan 

Isi Pesan 

Pengelompokan isi pesan bentuk kalimat, kata 

pelengkap, kata kerja, predikat, konstruksi bahasa 
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lain. 

Contohnya, Dia sudah punya kios sendiri buat 

tempe, loh. Wis mateng wong-e. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model interaksi 

yang diadaptasi dari model yang dikembangkan oleh Yulianti (dalam Huberman 

2013:7). Melalui model ini, kegiatan analisis data penelitian dilakukan melalui 

tiga tahap kegiatan adalah sebagai berikut.  

a) Reduksi data (data reduction) sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bermanfaat untuk 

memperoleh data-data masuk dalam katagori penelitian, yaitu tuturan 

mengandung unsur campur kode dalam proses pembelajaranagama di Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo.  

b) Penyajian data (data display) sebagai proses penyusunan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Peneliti melakukan transkripsi data yang masuk dalam katagori 

penelitian, yaitu dengan cara menuliskan data-data yang dapat didengar dari 

hasil rekaman tentang wujud campur kode dalam proses pembelajaran agama 

di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo.  

Kodefikasi dalam kegiatan pola tahap ini adalah memberi kode pada 

campur kode dalam pembelajaran agama di Pesantren Zainul Hasan Genggong 

yang ditemukan. Adapaun sitematika pengkodean dalam penelitian ini 

diantaranya, pengkodean K adalah kata yang menunjukkan permasalahan terkait 

dengan campur kode kata benda (nomina), kata kerja (verba), kata sifat 
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(adjektiva), kata keterangan (adverbia), dan kata tugas dalam data transkip. 

Pengkodean F yaitu Frasa yang menunjukkan campur kode    frasa terdiri minimal 

dua kata atau lebih, mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat, mempunyai satu 

makna gramatikal, bersifat nonpredikatif, dan  menduduki satu fungsi kalimat. 

Pengkodean B adalah Baster yang menunjukkan dua bahasa (bahasa Indonesia 

dengan bahasa inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia 

dengan bahasa Arab, dll) yang beda membentuk satu makna.  

Pengkodean PK yaitu Pengulangan kata yang akan menunjukkan campur 

kode pengulangan kata penuh, sebagian, kata per-bunyi, kata semu. Pengkodean 

U adalah ungkapan menunjukkan permasalahan campur kode  konvensi, bentuk 

kata dalam frasa maupun kalimat, makna tidak dijelaskan secara kaidah. 

Pengkodean K yaitu klausa menunjukkan permasalahan terkait campur kode satu 

predikat, tidak mempunyai intonasi akhir, jika ditambah intonasi akhir menjadi 

sebuah kalimat, klausa bagian kalimat plural. 

Pengkodean P adalah perulangan menunjukkan satu kata memiliki makna 

yang sama. Pengkodean I yaitu Interjeksi (penyisipan kalimat) menunjukkan 

campur kode ungkapkan rasa jijik, kecewa, syukur, kagum, harapan heran, kaget, 

ajakan, memanggil atau sapaan, dan marah. Pengkodean Ku adalah kutipan yang 

menunjukkan permasalahan tidak mengalami perubahan pada ide. Pengkodean 

SLT adalah spesifikasi lawan tutur permasalahan yang ditunjukkan perbedaan 

pada bahasa akan tetapi memiliki satu makna yang sama. Pengkodean MIP yaitu 

mengklasifikasikan isi pesan menunjukkan campur kode pengelompokan isi pesan 

bentuk kalimat, kata pelengkap, kata kerja, predikat, konstruksi bahasa lain.    



30 
 

c) Penyimpulan /verifikasi (conclusion drawing/verification) sebagai proses 

pengambilan kesimpulan dengan cara mencari pola-pola penjelasan, 

konfigurasi yang penting, alur sebab akibat, dan proposisi. 

 

3.8 Tahap-tahap Penelitian 

3.8.1 Tahap Persiapan 

a) Konsultasi dengan dosen pembimbing 1 dan 2 selaku pengarah skripsi selama 

proses berjalannya skripsi.  

b) Menentukan judul dan rumusan masalah dengan konsultasi pada dosen 

pembimbing 1. 

c) Kajian pustaka, mementukan teori yang sesuai dengan judul penelitian agar 

tidak menimbulkan kesalahan dalam menggunakan teori. 

d) Menyusul proposal dari BAB I sampai BAB III dengan melakukan perbaikan 

yang dikonsultasikan pada pembimbing 1, pembimbing 2, dan dosen penguji. 

 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan 

a) Menentukan unit yang akan dianalisis sesuai dengan prosedur pada buku 

panduan skripsi. 

b) Pengumpulan data sesuai dengan hasil data yang diperoleh pada saat proses 

penelitian. 

c) Pengolahan data pada data yang diperoleh dengan mengelolah sesuai instrumen 

penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.  
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3.8.3 Tahap Penyelesaian 

a)  Menyusun laporan penelitian sesuai dengan prosedur buku panduan skripsi. 

b) Konsultasi hasil penelitian ke pembimbing 1 dan 2 dan menerima meminta  

persetujuan pada pembimbing 1 dan 2. 

c) Mengumpulkan hasil penelitian pada dosen pembimbing 1 dan 2, dosen 

penguji, dan kantor jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
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