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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian Kegagalan Pragmatik dalam Menanggapi Ilokusi Tuturan Tak 

Langsung  merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mencari 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian mengenai: (1) bentuk tuturan tak langsung 

yang gagal dipahami oleh mitra tutur; (2) kegagalan pragmalingustik yang terjadi 

dilihat dari makna leksikal dalam tuturan tak langsung; (3) kegagalan 

sosiopragmatik yang terjadi dilihat dari variabel sosial penuturnya (peran dan 

status, jenis kelamin, usia, dominasi/ otoritas serta latar belakang budaya. Dalam 

bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan (1) jenis penelitian, (2) 

data penelitian, (3) teknik pengumpulan data, dan (4) teknik analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut 

Cresswell (2012), penelitian yang di dalamnya terdiri atas rangkaian metode-

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian 

ini adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam sebuah situasi atau 

peristiwa tutur. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan atau 

menerangkan peristiwa (Arikunto 2010). Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam 

Moleong (2007) mendefinisikan bahwa sebuah metodologi penelitian yang 

menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati maka penelitian tersebut bersifat deskriptif.  

Penelitian ini mendeskripsikan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkap 

bentuk tuturan tak langsung yang gagal dipahami oleh mitra tutur, untuk 

mengungkap bagaimana kegagalan pragmalinguistik dilihat dari aspek 

morfosintaksis yang dipakai oleh penutur dalam tuturan tak langsung, dan untuk 

mengungkap kegagalan sosiopragmatik dari tuturan yang digunakan penutur 

dilihat dari variabel sosial penuturnya (peran dan status, jenis kelamin, usia, 

dominasi/ otoritas, serta latar belakang budaya). 
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3.2 Data Penelitian 

 

Telah dipaparkan pada subbab di atas bahwa objek penelitian ini berupa 

tuturan. Tuturan yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berupa tuturan 

tak langsung yang gagal dipahami oleh mitra tutur dalam suatu peristiwa tutur. 

Penelitian ini menggunakan sampel berupa peristiwa tutur yang terjadi di 

lingkungan kampus pascasarjana di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota 

Bandung. Seperti yang ditulis oleh Alwasilah (2012: 102) bahwa dalam 

penelitian, pemilihan sampel bukan saja diterapkan pada manusia sebagai 

responden, melainkan juga pada latar (setting), kejadian dan proses. Adapun Latar 

(setting) yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, yakni: (1) kegiatan 

belajar mengajar, (2) pelayanan mahasiswa dan fasilitas umum kampus, (3) 

diskusi atau belajar bersama, (4) kantin dan rumah kontrakan, dan (5) kegiatan 

kemahasiswaan. Dari kelima latar (setting) di atas, responden yang terlibat 

sebanyak 53 orang yang terdiri dari 49 mahasiswa pascasarjana, 2 orang dosen, 

dan 2 orang karyawan. Ada sebanyak 20 peristiwa tutur yang diperoleh selama 

penelitian berdasarkan kelima latar (setting) tersebut. Akan tetapi, hanya 10 

peristiwa tutur yang di dalamnya ditemukan kegagalan pragmatik, di antaranya 4 

peristiwa tutur di tempat pelayanan mahasiswa dan fasilitas umum kampus, 4 

peristiwa tutur di kantin dan rumah kontrakan, dan 2 peristiwa tutur pada kegiatan 

kemahasiswaan. Kesepuluh peristiwa tutur tersebut di dalamnya terdapat tindak 

tutur langsung dan tak langsung. Tindak tutur langsung dari kesepuluh peristiwa 

tutur berjumlah 348 tuturan, sedangkan tindak tutur tak langsung berjumlah 21 

tuturan. Tindak tutur tak langsung yang tidak mengalami kegagalan pragmatik 

hanya 3 tuturan dan tindak tutur tak langsung yang mengalami kegagalan 

berjumlah 18 tuturan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 

simak. Metode ini dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Teknik simak 

yang dilakukan peneliti yakni teknik simak libat cakap, yaitu teknik pengambilan 

data di mana peneliti ikut terlibat (berpartisipasi) langsung dan menyimak 

pembicaraan pada setiap peristiwa tutur, baik terlibat secara aktif maupun pasif. 



28 
 

Arnelia Putri, 2016 
KEGAGALAN PRAGMATIK DALAM MENANGGAPI ILOKUSI TUTURAN TAK LANGSUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Moleong (2007) menyebut teknik ini dengan istilah pengamatan penuh, 

sedangkan Gunarwan (2002) dalam Mahsun (2014) menyebutnya dengan istilah 

pengamatan manunggal. Mahsun (2014) mengatakan bahwa metode ini dapat 

disejajarkan dengan metode observasi berpartisipasi. Hal senada juga dikatakan 

Syamsuddin dan Damaianti (2011) bahwa keterlibatan peneliti, baik dengan orang 

maupun kegiatan-kegiatan yang diamati merupakan salah satu tingkat partisipasi 

dalam observasi.  

Selanjutnya, pemerolehan data dilakukan dengan metode simak 

menggunakan perekaman. Responden yang terlibat dalam penelitian ini terdiri 

dari mahasiswa pascasarjana, dosen, dan karyawan. Akan tetapi, dari data yang 

diperoleh keterlibatan mahasiswa lebih banyak dibandingkan dengan responden 

yang berstatus sebagai dosen dan karyawan. Usia responden yang terlibat sangat 

bervariasi kisaran usia 20-an sampai 30-an. Latar belakang budaya mereka pun 

beragam (seperti: Aceh, Lampung, Palembang, Jawa, Sunda, Lombok, dll.). 

Berdasarkan sumber data tersebut akan diperoleh gambaran mengenai, bentuk 

tuturan tak langsung yang gagal dipahami oleh mitra tutur, kegagalan 

pragmalinguistik dilihat dari struktur morfosintaksisnya, dan kegagalan 

sosiopragmatik dilihat dari variabel sosial penuturnya (peran dan  status, jenis 

kelamin, usia, dominasi/ otoritas, serta latar belakang budaya). 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Komunikasi yang baik tentu akan terjadi apabila partisipan yang terlibat dalam 

sebuah komunikasi dapat saling memahami bahasa yang digunakan. Akan tetapi, 

sebuah tuturan yang dihasilkan pada saat berkomunikasi tidak selalu dapat 

langsung dipahami oleh mitra tutur. Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak 

dipahaminya sebuah tuturan. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya 

kegagalan pragmatik. 

Setelah melakukan penyimakan dan perekaman, data yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi. Setelah itu, dianalisis serta dideskripsikan untuk 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai bentuk tuturan tak 

langsung yang gagal dipahami oleh mitra tutur, kegagalan pragmalinguistik dilihat 

dari struktur morfosintaksisnya, dan kegagalan sosiopragmatik dilihat dari 
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variabel sosial penuturnya (peran dan  status, jenis kelamin, usia, dominasi/ 

otoritas, serta latar belakang budaya). 

Data-data tersebut dianalisis dengan beberapa tahapan berikut: 

1. Tahap identifikasi data, yakni mengidentifikas tuturan-tuturan yang 

termasuk ke dalam tuturan tak langsung yang gagal dipahami. 

2. Tahap kategorisasi data, yakni mengategorikan data yang merupakan 

bentuk tuturan tak langsung yang gagal dipahami oleh mitra tutur. 

3. Tahapan analisis data, yakni menganalisis bentuk kegagalan 

pragmalinguistik dilihat dari struktur morfosintaksisnya serta 

kegagalan sosiopragmatik dilihat dari variabel sosial penuturnya (peran 

dan  status, jenis kelamin, usia, dominasi/ otoritas, serta latar belakang 

budaya). 

4. Tahap penarikan kesimpulan, yakni menyimpulkan realisasi 

penggunaan bentuk tuturan tak langsung terhadap kegagalan 

pragmalingustik dan sosiopragmatik. 

 

3.4.1 Analisis Bentuk Tuturan Tak Langsung yang Gagal Dipahami Mitra 

Tutur 

 

Penggunaan tuturan yang sesuai dengan modus kalimatnya akan terhindar 

dari ambiguitas. Akan tetapi, tuturan yang tidak sesuai dengan modus kalimatnya 

akan menimbulkan banyak persepsi dan hal terburuk yang terjadi adalah 

kegagalan dalam menangkap ilokusi dari sebuah tuturan. Kondisi seperti ini yang 

sering menjadi penyebab terjadinya kegagalan pragmatik. Bentuk dan jenis 

tuturan yang tidak sesuai dengan modus kalimatnya inilah yang akan dianalisis 

menggunakan teori sintaksis dan teori tindak tutur (speech act). Di bawah ini 

contoh analisis bentuk tuturan tak langsung yang gagal dipahami: 

M1 : Ada kacang ( sambil melipat wajah pertanda tak suka) 

M2 : Ngapo, dak ngomong ye? Emang kito ni sejenis la yee hehe... 

        (kenapa, gak ngomong ya? Emang kita ini sejenis ya hehe ...) 

M1 : hemmm ... Dian 

M3: Iya 

M1 : Ada kacang. Kamu mau kacang gak?* 

M3 : Kamu mau kacang ? (sambil menawarkan kacang di dalam mangkuk 

makanannya) 

M1 : (terdiam sambil memasang wajah tidak suka dan menggeleng) 
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M2 : Dia gak suka dan dia ada kacangnya. Ya Allah milihinnya itu (sambil 

melihat ke arah M1 yang mengeluarkan kacang dari mangkuknya 

dan memindahkan ke mangkuk M3) 

M3 : ooohhh ... Iya satu... satu... 

M2 : Gak banget 

M3 : Sabar gitu ya... ya Allah 

 

Percakapan di atas berlangsung di kantin kampus saat makan siang. Dari 

percakapan di atas, tuturan M1 yang diberi tanda (*) adalah tuturan yang gagal 

dipahami oleh M3 sebagai mitra tuturnya. Tuturan tersebut merupakan tuturan tak 

langsung yang dikemas dengan jenis kalimat interogatif. Akan tetapi, maksud dan 

tujuan tuturan tersebut tidaklah hanya sekadar bertanya atau untuk mendapatkan 

jawaban „ya‟ atau „tidak‟ dari mitra tuturnya. Dilihat dari teori tindak tutur 

(speech act) tuturan tersebut termasuk ke dalam jenis tindak tutur direktif. 

 

3.4.2 Analisis Kegagalan Pragmalinguistik yang Disebabkan oleh Makna 

Leksikal dalam Tuturan Tak Langsung 

Penelitian yang mengkaji kegagalan pragmatik sangat bervariasi, seperti 

penelitian yang dilakukan Yuan Zhang (2013) yang berjudul Pragmatic Failures 

in Social Network Communication as Learning Tool. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis kegagalan pragmatik pada penggunaan bahasa Inggris dalam 

komunikasi di jejaring sosial yakni Facebook. Kegagalan yang terjadi dalam 

penelitian ini di antaranya, salah memaknai maksud dari tuturan yang berupa 

status di Facebook. Terjadinya kegagalan tersebut disebabkan oleh transfer 

budaya yang tidak tepat, kurang memiliki kompetensi pragmatik, dan lain-lain. 

Begitu pun halnya dalam penelitian ini, kegagalan pragmalinguistik yang 

disebabkan oleh penggunaan diksi. Berikut ini contoh kegagalan pragmalinguistik 

yang disebabkan oleh penggunan diksi:  

M2 : Engga, numpang idup. 

Data di atas ditinjau dari morfologinya terdiri dari 3 kata, terdiri dari 4 morfem, 3 

morfem bebas, dan 1 morfem terikat. Penggunaan kata pada frasa numpang idup 

menjadi penyebab adanya ambiguitas. Penggunaan frasa numpang idup dimaknai 

oleh mitra tutur sudah tidak mengekos, tetapi penutur menjawab dengan tuturan 

masih mengekos. Hal ini tentu membingungkan mitra tutur. Berikut ini 

percakapannya. 
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M1 : Bolak-balik? 

M2 : Engga… 

M1 : Masih ngekos? 

M2 : Ya bolak-balik,tapi di sininya tu seminggu… dua minggu 

M1 : Tapi masih ngekos di situ? 

M2 : Enggak, numpang idup 

M1 : Eh sama aja kayak temen kita yang itu haha... Di mana dirimu 

numpang idup? Numpang idup di mana? 

M2 : Masih… masih ngekos di situ, iya aku ikut …ikut ngasih beras gitu 

Teh, makanan gitu, aku mah tau dirilah hehe… 

M1 : Hahahaha…atuh masih di sana berartikan? Di tempat yang lama. 

Respon mitra tutur yang mengatakan “atuh masih di sana berartikan? Di tempat 

yang lama.” menyiratkan bahwa awalnya ia menangkap makna dari tuturan 

“Enggak, numpang idup” yakni sudah tidak mengekos lagi. Sehingga kegagalan 

yang terjadi dalam percakapan di atas disebabkan oleh penggunaan frasa numpang 

idup yang tidak tepat diinterpretasikan oleh mitra tutur. 

 

3.4.3 Analisis Kegagalan Sosiopragmatik Dilihat dari Variabel Sosial 

Penuturnya 

 

Untuk dapat memahami ilokusi dari sebuah tuturan, tidak cukup hanya 

memahami bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Jingwei (2013) dalam 

tulisannya yang berjudul Analysis of Pragmatic Failure from The Perspective of 

adaptation mengatakan bahwa dalam komunikasi verbal, usia, posisi, identitas, 

nilai, dan hubungan kedua belah pihak saat berkomunikasi serta beberapa faktor 

lain harus dipertimbangkan. Begitu pula pendapat Van Dijk (1977a: 221) dalam 

artikel Cross-Cultural Pragmatic Failure yang ditulis oleh Thomas (1983) 

mengatakan bahwa kesuksesan/ ketercapaian sebuah tindak tutur ilokusi dapat 

terjadi apabila penutur mempertimbangkan posisinya atau kedudukannya terhadap 

mitra tuturnya. Analisis kegagalan sosiopragmatik dalam penelitian ini melihat 

beberapa variabel sosial yang melekat pada mitra tutur seperti, peran dan status, 

jenis kelamin, usia, serta dominasi/ otoritas.  

Kegagalan sosiopragmatik yang terjadi akibat perbedaan peran ditemui 

dalam peristiwa tutur yang terjadi di lantai dua gedung pascasarjana antara dua 

teman lama yang kini berstatus sebagai mahasiswa dan pegawai akademik di 

kampus. Kedua partisipan dalam percakapan ini memiliki perbedaan usia sekitar 

lima tahun. Partisipan yang berjenis kelamin wanita lebih tua dibanding partipan 
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lelaki. Mereka terlibat percakapan dengan topik kondisi internet kampus. Berikut 

percakapannya: 

P    : Apa kabar? 

M1 : Emmm.... hmmmm, baik. Kamu gak tau ya? (sambil menunjukan 

perutnya yang sedang hamil tua kepada P1) 

P    : Ngebut ya? 

M1 : Harus ... kejer target bok, umur. 

P    : Umur. Cowok kayaknya? 

M1 : Insya Allah. 

P    : Paslah sejoli. 

M1 : Ini internet kenapa?* 

P  : (mengangkat kedua tangan dengan mimik yang mengisyaratkan 

ketidaktahuan) 

M1 : Hahaha.... nyebelin. Emang suka jalan ya? 

P    : Hahaha .... aku yang nanya ya harusnya, emang suka jalan ya? 

M1 : Hahaha, justru kalau jalan dipertanyakan ya? ‘Loh kok jalan?’ 

P    : Makanya aku tanya ke Teteh hahaha. 

M1 : Begitulah adanya ya hihihi. 

P    : Jadi Teh, habis kan? Kuliahnya ada? 

M1 : Habis. 

P    : Ambil kredit lagi nih, tesis. Sekarang sampe, titik? 

M1 : Titik. 

M2 : Hasilnya? 

M1 : Ini (sambil menunjukkan perutnya yang sedang hamil) inikan hasil 

tesis hahaha ... 

P     : Ya kayak yang sebelumnya kan juga gitu. 

Ketiganya tertawa  

M1  : Sejarah berulang. 

M2  : Janganlah jangan!!! Buang duit itu namanya. 

P     : Proposal sudahkan? 

M1  : Acan, hehehe ... aku menghilang satu semester. 

P     : Astaghfirullahaladzim .... ya ini kek ginikan? 

M1  : .. ini ya ini ... (menunjukkan prut besarnya). 

P    : Dikira teh nanya internet tadi beneran nanya buat nesis.... hadeuh ... 

ckckck .... 

Saat penutur wanita yang berstatus sebagai mahasiswa menanyakan pertanyaan 

“Ini internet kenapa?”. Ilokusi dari tuturan di atas gagal dipahami oleh mitra 

tutur. Hal ini dipengaruhi oleh status dan peran antara mitra tutur (P) dan penutur 

(M1) saat menyampaikan tuturannya. Maksud dari tuturan di atas yakni sebagai 

bentuk kritik dari penutur yang berstatus sebagai mahasiswa, akan tetapi 

ditangkap oleh mitra tuturnya sebagai pertanyaan biasa antara teman lama yang 

ingin menanyakan kondisi internet kampus. Peran masing-masing antara penutur 

sebagai mahasiswa dan mitra tutur sebagai karyawan akademik kampus diikuti 
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juga dengan hubungan sosial di antara keduanya yakni sebagai teman lama 

menyebabkan interpretasi teehadap pertanyaan di atas (*) menjadi gagal. 


