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BAB,III 

METODE,PENELITIAN  

 

3.1 Jenis dan Pendekatan PenelitianL 

Metode/penelitian pada dasarnya?merupakan cara”ilmiah untuk 

mendapatkan data>dengan tujuan dan?kegunaan tertentu. Berdasarkan”hal 

tersebut terdapat”empat kata kunci”yang perlu diperhatikan?yaitu cara ilmiah, 

data, tujuan?dan kegunaan. Metode1penelitian sebagai1prosedur penelitian 

yang1menghasilkan data1deskriptif berupa kata-kata1tertulis atau lisan1dari orang 

dan perilaku1yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan1pada latar 

dan1individu tersebut1secara utuh. Dalam/penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberikan gambaran pada data yang bahas. Menurut Moleong (2006:23), studi 

deskriptif adalah/laporan penelitian-yang berisi0kutipan-kutipan data0untuk 

memberikan0gambaran penyajian laporan, data0tersebut dapat berasal0dari 

naskah wawancara, catatan0lapangan, foto videotape, dokumen0pribadi, 

catatan0atau memo, dan dokumen0resmi lainnya.   

Penelitian0kualitatif adalah penelitianPyang bersifat atauLmemiliki 

karakteristikLbahwa datanyaLdinyatakan dalam0keadaan kewajaranLatau 

sebagaimanaLadanya (natural) denganLtidak diubah dalamLbentuk simbolLatau 

bilangan. Dalam pendekatan kualitatif, realitasLdipandang sebagaiMsuatu yang 

berdimensiMbanyak, suatu kesatuanMyang utuh serta berubah-ubahMsehingga 

biasanya rancanganLpenelitian tersebutMtidak disusun secaraLrinci dan pasti 

sebelumMpenelitian di mulaiMuntuk alasan ituMpula, kualitatifLsering di 
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asosiasikanLdengan teknik analisaMdata dan penulisan laporan penelitian. 

PenelitianMkualitatif merupakanMpenelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau 

sebagaimana adanya (natural). 

Pendekatan padaLpenelitian ini merupakanLpendekatan pragmatik sebab 

pragmatikLdapatddidefinisikanLsebagaisstudi mengenaimmakna ujaran diddalam 

situasittertentu, ppragmatikMumumssebagaikkajian mengenai kondisi-

kondisiiumum penggunaan bahasassecara komunikatif. DapatMdiketahui bahwa 

pragmatik disiniLmembahas tentang makna yang terdapattdalam suatu ujaran atau 

proses tindakLtutur yanggterjadiddalam situasi tertentu, misalMpernikahan, rapat 

kantor, aktifitasMsekolah, dan masih banyakHlagi yang melibatkan penuturGdan 

lawan tutur. Oleh karena ituMmengikuti langkah-langkah kerjaMpenelitian 

kualitatif, dalam hal ini disebutMkualitatif karena sifat data yang dikumpulkan 

adalah data kualitatif, yakni tidakMmenggunakan alat-alat pengukur. Metode 

kualitatif menghasilkan dataMdeskriptif, baik berupa kata-kataHungkapan tertulis 

maupun lisan dariMorang-orang dan perilakuMyang diamati (Moleong, 2002:3). 

Penelitian kualitatifLadalah penelitian yangMmenghasilkan data dan 

mengelolaMdata. Seperti transkipMwawancara, catatan lapangan, gambar, 

foto,Mrekaman video danMlain-lain. Karena dalamMpenelitian kualitatif 

perluOmenekankan padaOpentingnya kedekatanOdengan orang-orang danPsituasi 

penelitian, agarLpeneliti memperolehMpemahaman jelas tentangMrealitas 

danLkondisi kehidupanMnyata. 
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3.2 Sumber Data dan Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif yaitu berupa tuturan. 

Hal ini dikarenakan adanya penerapan pendekatan kualitatif yang digunakan oleh 

peneliti. Data dan sumber data penelitian “Tindak Tutur Ilokusi Dalam Tradisi 

“Minang” Pernikahan di Manokwari”. Penelitian ini menggunkan data berupa 

tindak tutur dalam tradisi “Minang” yang menunjukan gagasan tentang tindak 

tutur ilokusi yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti. Analisis tindak tutur 

ilokusi yang dilakukan oleh peneliti akan menghasilkan makna dari tindak tutur 

tersebut dan dampak yang ditimbulkan.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah tindak tutur yang dilakukan saat 

pernikahan pada tiga pasang pengantin yang menikah menggunaan tradisi 

“Minang” yang bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Sumber data di sini 

lebih di khususkan kepada pasangan yang telah melakukan pernikahan dan 

menggunakan tradisi “Minang” untuk adat pernikahan tersebut. Sutopo (2006: 49) 

menyatakanMbahwa sumber dataMmerupakan bagian yangMsangat penting 

bagiMpeneliti karena ketepatanPmemilih dan menentukanPketepatan dan 

kekayaanPdata atau informasiPyang diperoleh.  

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumulan data yang digunakan harus 

disesuaikan dengan keperluan dan kondisi saat pengumpulan data. Sebab jika 

menggunakan teknik yang kurang maka data yang didapatkan kurang maksimal. 

Sebelum mengumpulkan data, kita harus memahami betul hal-halLapa sajaPyang 

akan dicari atau data-dataLyang harus dikumpulkan. Ada tiga macam metode 

yang dapat digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu, caraLatau metode 
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pengumpulanMdata, cara atauLmetode analisisLdata dan caraMatau 

metodeMpemaparan hasil analisisLdata atau metodeLpenyajian hasil 

penguraianLdata.  

DalamLhal ini tigaLmetode yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat 

membantu peneliti untuk menganalisis data yang telah didapatkan, yaitu dengan 

mengumpulkan data dari tradisi “Minang”, kemudian menganalisis data tersebut 

dan yang terakhir memaparkan hasil yang diperoleh setelah menganalisi data 

tersebut. Teknik pengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa metode. Metode yang digunakan bisa disebut metode cakap atau 

percakapan, karena memang berupa percakapan dan terjadi kontak antara peneliti 

selaku peneliti dengan penutur selaku narasumber.  

1. Teknik Observasi: Observasi merupakan teknik pertama yang akan 

dilakukan dalam langkah pengumpulan data. Pada langkah ini peneliti akan 

terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap 

peristiwa tutur yang dilakukan saat pernikahan dan melakukan tradisi 

“Minang” tersebut. Dengan mengobservasi akan menghasilkan catatan 

lapangan yang berupa catatan terkait apa yang dilihat, didengar, atau 

dirasakan saat melakukan obsevasi.  Teknik observasi ini dilakukan oleh 

peneliti agar mendapatkan data yang akurat untuk digunakan sebagai bahas 

penelitian. Obeservasi ini pun berhubungan langsung dengan analisis yang 

akan dilakukan selanjutnya, agar saat menganalisis tidak terjadi kesalahan 

dalam penyampaian tuturan yang dilakukan. 

2. Teknik Rekaman: Rekaman  ialah salah satu dari teknik pengumpulan data 

kualitatif. Dalam melakukan observasi teknik rekam sangat perlu dilakukan. 
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Hal ini berguna untuk mempermudah peneliti menganalisis dan mentranskip 

kedalam bentuk dialog. Teknik rekaman disini juga berguna untuk 

menyimpan bukti observasi, dan melihan ekpresi dari penutur maupun mitra 

tutur saat melakukan tuturan. Jadi disini dalam prakteknya teknik rekaman 

audio ini pun digunakan. Data hasil rekaman tersebut akan transkip dalam 

bentuk dialog. Dengan menggunakan Rekaman ini peneliti bisa 

mempermudah memahami tuturan yang dimaksud, untuk dilakukan analisis 

selanjutnya. Teknik rekaman ini mempermudah peneliti untuk menyusaikan 

data dan peristiwa dalam tuturan. 

3. Teknik Dokumentasi: Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, digunakan 

untuk mengumpulkan data berupa foto narasumber dan barang-barang 

yang digunakan dalam tradisi “Minang”. Selain itu, teknik 

dokumentasi digunakan sebagai pelangkap dari teknik wawancara dan 

teknik rekaman audio, serta sebagai bukti keaslian hasil penelitian. Teknik 

dokumentasi dapat dilakukan saat melakukan teknik rekam, sebab dapat 

dilakukan secara bersamaan dan dokumentasi yang didapatkan pun lebih 

beragam. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mencari 

keabsahan data. Menurut Sugiyono (2015: 245), analisis data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan data tersebut, selanjutnya mencari data lagi secara berulang-ulang 

sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak 
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berdasarkan data yang terkumpul. Apabila hipotesis tersebut diterima, maka dapat 

berkembang menjadi teori. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246), mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Reduksi atau pengurangan data merupakan serangkaian proses dalam 

memilih data-data pokok, berfokus hanya pada data-data yang penting. Data 

yang telah mengalami proses reduksi dapat memberikan gambaran lebih 

jelas dan memudahkan dalam mengumpulkan data. Temuan data yang 

dianggap asing, tidak dikenal, serta belum berpola, hal inilah yang menjadi 

titik focus karena penelitian kualitatif memiliki tujuan mencari pola dam 

makna yang tersembunyi dari data yang tampak. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan rangkaian lanjutan dalam proses analisis data. 

Pemaparan data sebagai sekumpulan data yang tersistematis serta memberi 

kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan proses dalam mengambil 

data. Pemaparan data memberikan kemudahan dalam memahami data yang 

dikaji. Melalui proses tersebut, maka data akan tersistematis sehingga 

semakin mudah dipahami.  

3. Kesimpulan atau Verifikasi 
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Penarikan simpulan adalah kegiatan terakhir dalam analisis data setelah 

reduksi dan pemaparan data. Ketiga proses ini merupakan siklus dan 

interaktif. Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis data dari proses 

menjawab fokus penelitian. Simpulan akan tersaji dalam bentuk deskriptif 

objek penelitian yang beracuan pada kajian penelitian. 

3.5 Intrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini adalah masyarakat di Manokwari, yakni dengan 

cara observasi sebelumnya yang dilakukan peneliti, peneliti diharapkan dapat 

mencari dan menemukan tindak tutur  yang sesuai tindak tutur ilokusi yang akan 

di analisis sesuai pembagian tindak tutur ilokusi yang terbagi atas 5 bagian. 

Peneliti menggunakan alat bantu berupa buku-buku referensi atau acuan yang 

mendukung dan kolom data atau korpus data yang digunakan untuk mencatat 

data-data yang diperoleh dalam transkip wawancara yang sebelumnya telah 

dilakukan.  

Langkah-langkahHmenyusun instrumenMmemiliki titikTtolak pada 

variabel-variabel yangMditetapkan sendiri olehPpeneliti. Selanjutnya dengan 

variabelMyang ada dijelaskanMsecara definitif, biasaMdisebut 

definisiMoperasional. Kemudian ditentukannya indikator yang merupakan cabang 

dariMaspek yang dikajiMdalam penelitian. BerbahanMindikator, peneliti 

dapatMmenjabarkan beberapa pertanyaanMdan pernyataan. TentunyaMindikator 

yang dibuatMberasal dari sumberMinformasi yang akurat berdasarkanMwawasan 

dan pengalamanMpeneliti serta teori-teori yang relevan. BerikutMgambaran 

indikator yangMdisimpulkan oleh peneliti: 
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Indikator Penelitian 

NO RUMUSAN 

MASALAH 

FOKUS 

MASALAH 

INDIKATOR 

 

1 Bentuk Tindak Tutur 

Ilokusi yang terdapat 

dalam  tradisi 

“Minang” 

Pernikahan di 

Manokwari 

 

Tindak Tutur 

Asertif 

- Melibatkan pembicara pada kebenaran 

preposisi yang dieskpresikan 

- Misalnya menyatakan, 

memberitahukan, menyarankan, 

mambanggakan, mengeluh, menuntut 

dan melaporkan. 

Tindak Tutur 

Direktif 

- Dimaksudkan untuk menimbulkan 

beberapa efek melalui tindakan sang 

penyimak,  

- Misalnya memesan, memerintahkan, 

memohon, meminta, menyarankan, 

mengajukan,  dan menasehati. 

Tindak Tutur 

Ekspresif 

- Mempunyai fungsi untuk 

mengekspresikan, mengungkapkan atau 

memberitahukan sikap psikologis 

pembicra menuju suatu pernyataan 

keadaan yang diperkirakan oleh ilokusi.  

- Contohnya adalah mengucapkan terima 

kasih, mengucapkan selamat, 

memaafkan, mengampuni, 

menyalahkan, memuji dan menyatakan 

belasungkawa. 

2 Makna yang terdapat 

dalam  tradisi 

“Minang” 

Pernikahan di 

Manokwari 

 

Makna Denotatif 

 

- Mengacu atau menunjukan pengertian 

atau makna yang sebenarnya 

- Agar gagasan yang disampaikan tidak 

menimbulkan tafsiran ganda, ia harus 

menyampaikan gagasannya dengan 

kata-kata yang mengandung makna 

denotatif 

3 Fungsi Tindak Tutur 

Ilokusi dalam  tradisi 

“Minang” 

Pernikahan di 

Manokwari  

 

Fungsi ilokusi 

kompetitif 

(Competitif) 

 

- Tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan   

sosial 

- Misalnya: memerintah, meminta, 

menuntut, mengemis. 

Fungsi ilokusi 

menyenangkan 

(convival) 

 

- Tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan 

sosial 

- Misalnya : menawarkan/ mengajak/ 

mengundang, menyapa, mengucapkan 

terima kasih, mengucapkan selamat.  

Fungsi ilokusi 

bekerjasama 

(collaborative) 

 

- Tujuan ilokusi tidak menghiraukan 

tujuan sosial 

- Misalnya: menyatakan, melapor, 

mengumumkan, dan mengajarkan 
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Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

 

Instrumen Data Tindak Tutur Ilokusi Aseartif, Tindak Tutur Ilokusi 

Direktif, Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif 

 

No Data Waktu Kode Konteks Interpretasi 

1   D4/12/Des/Ase.Mn   

2   D36/20/Nov/Ase.Mm   

 

Keterangan :  

D1  : Data  

12, 17, 20 : Tanggal yang diperolehi data  

Feb, Nov, Des : Bulan yang diperolehi data 

Ase.Mn : Asertif Mengajukan 

Ase.Mm : Asertif Mmeberitahukan 

Dir.Mk  : Direktif Memerintahkan 

Dir.Mt  : Direktif Meminta 

Eks.Mh  Eksertif Mengucapkan Terimakasih 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Instrumen Data Makna Denotatif  

 

No Data Waktu Kode Konteks Interpretasi 

1   D5/12/Des/Mak.Den   

2   D8/12/Des/Mak.Den   

Keterangan 
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D  : Data wawancara mempelai laki-laki 

12,17 & 20 : Tanggal yang diperolehi data  

Feb, Nov,Des  : Bulan yang diperolehi data 

Mak.Den : Makna Denotatif  

 

Tabel 3.3 

Instrumen Data Fungsi Ilokusi Kompetitif (Competitif), Fungsi Ilokusi 

Menyenangkan (Convival) dan Data Fungsi Ilokusi Bekerjasama 

(Collaborative) 

 

No Data Waktu Kode Konteks Interpretasi 

1   D1/6/Mar/Kom.Mm   

2   D1/6/Mar/Kom.Mm   

3   D2/16/Feb/Kom.Mm   

Keterangan :  

D  : Data wawancara  

12, 17 & 20 : Tanggal yang diperolehi data  

Feb,Nov, Des  : Bulan yang diperolehi data 

Kom.Mm : Fungsi Kompetitif  Meminta 

Fung.Mm : Fungsi Menyenangkan Mengajak 

Fung.Mn : Fungsi Menyenangkan Menyapa 

Fung.Mt : Fungsi Menyenangkan Terimakasih 

Fung.Bm : Fungsi Bekerjsama Mengumumkan 


