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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

pragmatik. Menurut Levinson (dalam Tarigan, 2009: 33) bahwa pragmatik adalah 

telaah mengenai hubungan antara bahasa dengan konteks yang menjadi dasar bagi 

catatan atau laporan pemahaman bahasa. Dengan kata lain, pragmatik adalah 

kajian mengenai kemampuan penutur sebagai pemakai bahasa yang dihubungkan 

serta diserasikan berdasarkan kalimat-kalimat dan konteks-konteks dengan tepat. 

Pendapat lain dijelaskan oleh Wijana (2015: 14) bahwa pragmatik adalah alat 

untuk menganalisis  sebuah tuturan, baik tuturan secara panjang, satu kata atau 

injeksi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa dalam penelitian ini menganalisis 

bentuk dan aspek penyebab penutur melanggar kesantunan berbahasa. Ruang 

lingkup penelitian pragmatik dalam penelitian ini adalah tuturan yang diucapkan 

oleh peserta debat juru bicara BPN dan TKN dalam debat di acara Mata Najwa 

yang tayang di Trans 7. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Sudaryanto 

(2010: 62) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk menciptakan bayangan atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar sesama fenomena yang 
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diselidiki. Penggunaan metode dalam penelitian ini dapat mendukung pendekatan 

penelitian. 

Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi serta mendeskripsikan masalah-masalah yang berkenaan dengan  

penggunaan tuturan yang tidak santun oleh juru bicara BPN dan TKN dalam acara 

Mata Najwa yang tayang di Trans 7. Hal ini karena data yang diperoleh berupa 

kata-kata, kalimat-kalimat yang dituturkan oleh juru bicara BPN dan TKN sebagai 

peserta debat.  

 

3.3 Sumber Data dan Data 

Sumber data penelitian ini berupa tayangan debat dalam acara Mata Najwa 

di Trans 7. Sumber data tersebut berisi tuturan peserta debat yang melanggar 

kesantunan berbahasa. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada tema 

“Debat Usai Debat” yang tayang pada tanggal 03 April 2019 pukul 20.00 WIB.  

Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dari 

tuturan peserta debat yang sudah ditranskripsikan oleh peneliti. Berdasarkan 

masalah yang telah dirumuskan, maka data yang diambil hanya berupa bentuk 

pelanggaran kesantunan berbahasa dan aspek penyebab pelanggaran kesantunan 

berbahasa. Data tersebut dijabarkan dalam bentuk korpus data yang memuat 

hitungan detik video, segmen video, kode data, data, deskripsi, dan interpretasi.  
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3.4 Indikator Penelitian 

Indikator yang sudah ditetapakan merupakan hal yang sangat penting 

dalam mengkaji data penelitian agar lebih mendalam. Hal tersebut bertujuan agar 

penelitian tetap fokus berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

Adapun indikator-indikator  dalam penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Indikator Permasalahan 

Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Acara Mata Najwa di Trans 7 

No. Permasalahan Indikator 

Kesantunan 

Deskripsi 

1. Bentuk pelanggaran 

kesantunan 

berbahasa  

Maksim 

kebijaksanaan 

- Penutur bertutur secara tidak santun 

dengan tidak memberikan ruang bagi 

lawan tuturnya untuk menjelaskan 

tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh 

penutur. Hal tersebut, karena penutur 

tidak ingin dirugikan. Sehingga, 

dalam pertuturan tersebut lawan tutur 

merasa tidak senang dan tidak 

nyaman. 

  Maksim 

kedermawanan 

- Penutur lebih banyak memberikan 

beban untuk lawan tuturnya, agar 

penutur dilihat publik lebih baik 

daripada lawan tuturnya. Hal 

tersebut, karena penutur tidak mau 

berkorban untuk lawan tuturnya. 

  Maksim pujian - Penutur lebih banyak memberikan 

cacian kepada lawan tuturnya. Hal 

tersebut, penutur ingin agar lawan 

tuturnya dianggap buruk oleh publik.  

  Maksim 

kerendahan hati 

- Penutur merasa tinggi hati, sehingga 

penutur lebih banyak membanggakan 

kubunya dan menjelek-jelekkan 

lawan tuturnya, agar lawan tuturnya 

dianggap kurang berkualitas oleh 

publik. 

  

 

 

 

Maksim 

kesepakatan 

- Penutur dan lawan tutur merasa 

pertuturannya tidak terjalin dengan 

baik, hal tersebut karena antara 

penutur dan lawan tutur tidak saling 

menyepakati pertuturan yang 

diutarakan oleh keduanya. 

penutur dan lawan tutur 
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  Maksim 

kesimpatian 

- Penutur memberikan rasa simpati 

kepada lawan tuturnya, akan tetapi 

pada tuturan tersebut penutur 

bermaksud untuk mempermalukan 

lawan tuturnya. Karena, rasa simpati 

tersebut tidak tulus, hanya bermaksud 

untuk menyindir lawan tuturnya. 

2. Aspek penyebab 

pelanggaran 

kesantunan 

berbahasa  

Kritik secara 

langsung dengan 

kata-kata kasar 

- Tuturan dilakukan secara langsung 

- Menggunakan kata-kata kasar 

  Dorongan rasa 

emosi penutur 

- Tuturan dengan emosional 

- Tuturan dengan kemarahan 

 

  Protektif terhadap 

pendapat 

- Menyatakan bahwa penutur benar 

- Menyatakan bahwa lawan tuturnya 

salah 

  Sengaja menuduh 

lawan tutur 

- Menuduh lawan tutur atas dasar 

kecurigaan terhadap lawan tutur 

  Sengaja 

memojokkan 

mitra tutur 

- Memojokkan lawan tutur 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

teknik simak, manakala dalam pengumpulan data diperoleh dengan menyimak 

penggunaan bahasa yang dituturkan oleh peserta debat. Teknik dasar yang 

digunakan dalam teknik simak yaitu teknik sadap, karena penyimakan diwujudkan 

dengan penyadapan. Dalam teknik tersebut cara mendapatkan data yaitu dengan 

menyadap penggunaan bahasa yang dituturkan oleh peserta debat yang menjadi 

informan.  Praktik selanjutnya, teknik sadap diikuti dengan teknik lanjutan yaitu 

teknik simak bebas libat cakap, bahwa peneliti hanya berperan sebagai pengamat 

penggunaan bahasa yang dituturkan oleh peserta debat. Selanjutnya, dilakukan 

teknik rekam dan teknik catat secara bersamaan. Dalam proses tersebut dapat 
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dilakukan bersamaan, karena penggunaan bahasa yang disadap berwujud secara 

lisan yang dituturkan oleh peserta debat. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai 

berkut. 

1. Data yang sudah didapatkan dari akun youtube Najwa Shihab merupakan 

tayangan ulang di stasiun televisi Trans 7 dalam acara Mata Najwa. Data 

tersebut kemudian ditranskripsikan dengan cara menulis kembali semua hasil 

tuturan yang diujarkan oleh informan dalam acara debat di Mata Najwa. 

2. Menyajikan data untuk diidentifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan 

mengenali atau menandai data untuk memisahkan tuturan yang dibutuhkan 

untuk tahap selanjutnya. 

3. Memasukkan tiap tuturan yang telah diidentifikasikan ke dalam korpus data.  

4. Menganalisis dan mendeskripsikan data sesuai dengan permasalahan yang 

sudah dirumuskan.  

5. Tahap terakhir yang dilakukan adalah menyimpulkan hasil analisis.  

 

3.6 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel kisi-kisi 

penyajian data yang berisikan hitungan detik video, segmen video, kode data, data, 

deskripsi, dan interpretasi. Dalam penelitian ini digunakan kode-kode yang telah 

dikelompokkan sesuai aspek yang akan diteliti, hal tersebut agar data lebih spesifik. 

Selanjutnya data dimasukkan ke dalam korpus data untuk diinterpretasikan dan 
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dianalisis sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan. Berikut tabel 

pengumpulan data yang digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 3.2 

Instrumen Data 

Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Acara Mata Najwa di Trans 7 

Hitungan 

Detik/ 

Segmen 

Video 

Kode 

Data 
Data 

 

 

Deskripsi 

Bentuk Pelanggaran (BP) Aspek Penyebab (AP) 

 M. 

Kb 

M. 

Kd 

M. 

Pj 

M. 

Kh 

M. 

Ksp 

M. 

Ksp 

Kl Dr Pp Sm Mm 

               

               

               

 

Contoh Kodifikasi Data: (BP/M.Kb/AP/Mm/04/04:24) 

Keterangan: 

BP : Bentuk pelanggaran  

01 : Video segmen 04 

04:24 : Hitungan detik video 

M.Kb : Maksim kebijaksanaan 

M.Kd : Maksim kedermawanan 

M.Pj : Maksim pujian 

M.Kh : Maksim kerendahan hati 

M.Ksp : Maksim kesepakatan 

M.Ksm : Maksim kesimpatian 

AP : Aspek penyebab pelanggaran  

Kl : Kritik secara langusung dengan kata-kata kasar 

Dr : Dorongan rasa emosi pada penutur 

Pp : Protektif terhadap pendapat sendiri 

Sm : Sengaja menuduh lawan tutur 

Mm : Memojokkan mitra tutur 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk membuktikan atau memperoleh hasil 

penelitian yang akurat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Teknik analisis ini bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan bentuk 
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pelanggaran kesantunan berbahasa dan aspek penyebab pelanggaran kesantunan 

berbahasa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Reduksi data merupakan serangkaian proses pemilihan, pengurangan data 

dengan memfokuskan pada hal terpenting. Data yang mengalami proses 

reduksi agar memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam 

proses pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang didapatkan dari kata, 

frasa, klausa, dan kalimat yang dituturkan oleh peserta debat dalam acara Mata 

Najwa. Tuturan tersebut sudah ditranskripsikan menjadi serangkaian tuturan 

yang tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara memfokuskan data terhadap 

pokok permasalahan yang dikaji.  

2. Proses selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data, seluruh data 

yang sudah direduksi dimasukkan ke dalam instrumen penelitian yang akan 

dianalisis, dideskripsikan, dan diintrepretasikan. Dalam penelitian ini 

memaparkan pendekatan pragmatik untuk mengkaji pelanggaran kesantunan 

berbahasa yang dilakukan oleh peserta debat dalam acara Mata Najwa. 

Pemaparan data dilakukan untuk mempermudah dalam memahami data yang 

dikaji. 

3. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses terakhir ini 

akan disajikan hasil analisis berdasarkan proses menjawab pada fokus 

penelitian. Dalam proses penarikan kesimpulan, dilakukan proses peninjauan 

kembali agar data yang diberikan merupakan valid. 


