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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif. Menurut Nazir (2005: 54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam

meneliti status suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu

sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa di masa sekarang.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi Arikunto,

2005). Metode deskriptif penulis gunakan untuk memberikan gambaran mengenai

penggunaan tindak ilokusi impositif dalam tuturan anak usia lima tahun

berdasarkan fungsi komunikasi dan interaksinya dengan menggunakan

pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan suatu penyelidikan

intensif tentang individu atau unit sosial yang diteliti (Furchan, 2004: 448 465)

B. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari

percakapan sehari-hari anak usia lima tahun bernama Abdul Azis Alhakim, sehari-

hari akrab dipanggil Ajis atau Njis (berumur 5,6 tahun pada saat pengumpulan

data dimulai). Lahir pada 4 Januari 2005, merupakan putra ketiga dari empat

bersaudara pasangan Bapak Hi. Effendi Djauhari dengan Ibu Nurmawati. Bapak
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dan ibunya berlatar belakang bahasa Palembang dan Sunda, tetapi komunikasi

antara orang tua dan anak dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, bahasa percakapan sehari-hari yang digunakan oleh anggota

keluarga dengan sang anak adalah bahasa Indonesia. Subjek penelitian yang

diambil memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penulis, hal ini disebabkan

kedekatan emosional antara subjek penelitian dan peneliti menguntungkan bagi

peneliti karena subjek akan lebih merasa terbuka dan mampu menghasilkan

percakapan data yang dibutuhkan penulis. Dan perlu diketahui bahwa jarak rumah

penulis dan sumber data sangat bedekatan.

Data dalam penelitian ini berupa tuturan ilokusi impositif yang dikakukan oleh

subjek penelitian yang dilengkapi dengan konteks tuturan yang melatari tuturan

tersebut. Percakapan yang diambil berdasarkan catatan lapangan yang

ditranskripsi kedalam teks tertulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan

teknik observasi, yaitu peneliti mengadakan penelitian dengan berada pada satu

tempat dengan objek yang diteliti sampai peneliti memperoleh data yang cukup.

Penelitian ini juga menggunakan metode simak karena cara yang digunakan untuk

memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa yang diikuti

dengan teknik lanjutan yang berupa teknik simak libat cakap, simak bebas libat

cakap, dan teknik catat. Teknik simak libat cakap, yakni peneliti berpartisipasi

dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan. Dalam hal ini, peneliti terlibat

langsung dalam dialog. Teknik simak bebas libat cakap, yaitu peneliti hanya

berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informannya. Peneliti
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tidak terlibat dalam peristiwa pertuturan yang bahasanya sedang diteliti. Dan yang

terakhir adalah teknik catat, yaitu peneliti mencatat semua data yang telah didapat

melalui kedua teknik di atas, mengumpulkan data percakapan yang ditranskripsi

ke dalam teks tertulis. Ketika subjek penelitian melakukan percakapan, penulis

mencatat isi percakapan tersebut. Catatan tersebut berupa catatan deskriptif dan

reflektif. Catatan deskriptif berupa catatan tentang semua ujaran dari sang anak

beserta konteks yang melatarinya, dan catatan reflektif adalah

interpretasi/penafsiran peneliti terhadap tuturan tersebut. Data dikumpulkan secara

natural dari sumber data dalam memunculkan suatu ujaran.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis penggunaan yang bertujuan untuk

mendeskripsikan penggunaan tindak tutur ilokusi impositif yang dituturkan oleh

anak usia lima tahun. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data

adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi data dari sumber data berdasarkan masalah penelitian,

yaitu tindak ilokusi impositif anak usia lima tahun berdasarkan fungsi

komunikatifnya dan bentuk tuturannya.

2. Menganalis data yang didapat dengan menggunakan catatan deskriptif dan

catatan reflektif serta menggunakan analisis heuristik. Analisis ini berusaha

mengidentifikasi daya pragmatik sebuah tuturan dengan merumuskan

hipotesis-hipotesis dan kemudian mengujinya berdasarkan data-data yang

tersedia. Bila hipotesis tidak teruji, akan dibuat hipotesis baru. Seluruh

proses ini, terus berulang sampai akhirnya tercapai suatu pemecahan, yakni

berupa hipotesis yang teruji kebenarannya. Analisis heuristik digunakan
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apabila terdapat tuturan tidak langsung yang memiliki berbagai interpretasi

makna.

3. Berdasarkan hasil identifikasi data, peneliti melakukan penarikan simpulan

sementara.

4. Memeriksa kembali data yang telah diperoleh.

5. Membuat simpulan akhir tentang penggunaan tindak ilokusi impositif pada

anak usia lima tahun dan implikasinya pada pembelajaran bahasa di TK.

6. Mendeskripsikan implikasi tindak ilokusi impositif pada pembelajaran

bahasa di TK.


