
I. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan

data penelitiannya (Arikunto, 1997: 136). Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode

yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik

populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan

cermat (Hasan, 2002: 22). Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk

bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif yang dinyatakan

dalam kata-kata.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan

penggunaan implikatur percakapan dalam transaksi jual beli di koperasi sekolah.

Analisis data di dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena dilakukan secara

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Kemudian, penelitian bersifat lentur

dan terbuka, sehingga penelti dapat saja menyusun perencanaan pemandu sebelum

perencanaan yang sebenarnya, dengan tetap menyediakan keterbukaan akan

perubahan dan penyesuaian. Selain itu, penelitian ini menekankan kepada

kepercayaan terhadap apa adanya yang dilihat, sehingga bersifat netral (Margono,

2009: 40).



3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa, guru SMA N I Natar dan

petugas koperasi siswa.

Data dalam penelitian ini adalah (1) percakapan dalam sebuah transaksi antara

siswa dengan petugas koperasi siswa, (2) konteks tuturan yang diperoleh melalui

pengamatan dan pencatatan lapangan secara langsung. Konteks tuturan juga

merupakan data penelitian. Konteks tuturan diperoleh peneliti dengan

mengadakan pencatatan lapangan setiap mengadakan perekaman. Konteks ini

dimasukkan dalam data penelitiana karena konteks tuturan berpengaruh terhadap

pemaknaan sebuah tuturan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pencatatan lapangan.

Teknik pencatatan lapangan digunakan untuk mencatat konteks tuturan yang

berguna untuk memaknai data yang diperoleh. Catatan tersebut, yakni catatan

deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif berupa catatan tentang semua ujaran

siswa, guru dan petugas Kopsis termasuk konteks yang melatarinya, dan catatan

reflektif adalah interpretasi/penafsiran peneliti terhadap tuturan yang disampaikan

oleh siswa, guru, dan petugas kopsis.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

heuristik. Teknik analisis heuristik merupakan proses berpikir seseorang untuk

memaknai sebuah tuturan tidak langsung (indirect speech). Di dalam analisis



heuristik sebuah tuturan tidak langsung diinterpretasikan berdasarkan berbagai

kemungkinan/dugaan sementara oleh mitra tutur, kemudian dugaan sementara itu

disesuaikan dengan fakta-fakta pendukung yang ada di lapangan.

Analisis heuristik 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 yang

baru. Hipotesis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praanggapan/dugaan

sementara.

Gambar 1. Bagan Analisis Heuristik

(Leech, 1993:63)

Menurut Leech (1993:61) di dalam analisis heuristik, analisis berawal dari

problema yang dilengkapi proposisi, informasi latar belakang konteks, kemudian

mitra tutur merumuskan hipotesis tujuan. Berdasarkan data yang ada, hipotesis

diuji kebenarannya. Bila hipotesis sesuai dengan bukti-bukti kontekstual yang

tersedia, berarti pengujian berhasil. Hipotesis diterima kebenarannya dan
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menghasilkan interpretasi baku yang menunjukkan bahwa tuturan mengandung

satuan pragmatik. Jika pengujian gagal karena hipotesis tidak sesuai dengan bukti

yang tersedia, maka proses pengujian ini dapat berulang-ulang sampai diperoleh

hipotesis yang dapat diterima. Berikut contoh analisis konteks.

Contoh (65) diuji menggunakan analisis heuristik.

Tuturan pada contoh (65) termasuk sebuah kalimat pernyataan, tetapi setelah

diperiksa dengan menggunakan analisis heuristik dengan memasukkan data-data

perintah tidak langsung berupa perintah permintaan. Maksud dari tuturan tersebut,

sang petugas kopsis memberitahukan kepada mitra tutur (siswa) bahwa jumlah

nominal uangnya terlalu besar. Setelah diuji dengan fakta berupa data yang ada di
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lapangan, tuturan Tidak ada kembaliannya, Nak dapat disimpulkan sebagai

perintah permintaan agar siswa mengganti uangnya dengan nominal yang lebih

kecil.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Data yang didapat langsung dianalisis dengan menggunakan catatan deskriptif

dan reflektif  juga menggunakan analisis heuristik, yakni analisis konteks.

2. Mengklasifikasikan data berdasarkan tuturan langsung tidak langsung, literal

tidak literal berdasarkan konteks.

3. Berdasrakan hasil identifikasi dan klasifikasi data, dilakukan kegiatan

penarikan simpulan sementara.

4. Memeriksa/mengecek kembali data yang ada.

5. Menarik simpulan akhir.

6. Mendeskripsikan implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa

Indonesia di SMA.


