BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2013, hlm.3), 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. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2014, hlm.4),
penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang
dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Jenis penelitian yang peneliti saat ini lakukan adalah penelitian
deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian
yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat
mengenai fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu (Zuriah, 2005,
hlm.14). Artinya dalam penelitian ini peneliti mengamati dan melakukan
kajian terhadap percakapan antar tokoh dalam Sitkom Ok-Jek di Net TV
melalui pendekatan terhadap percakapan yang terdapat di dalamnya.
Kemudian, peneliti mendeskripsikan jenis, fungsi serta penanada implikatur
yang terkandung di dalam setiap percakapan tersebut.
B. Data dan Sumber Data
Data penelitian ini meliputi berbagai macam implikatur
percakapan dalam sitkom Ok-Jek di Net TV yang berupa tuturan para
pemain dalam berbagai adegan. Sumber data berasal dari tayangan sitkom
yang diunduh melalui situs Youtube. Implikatur percakapan ada tiga jenis,
yaitu implikatur percakapan khusus, implikatur percakapan umum, dan
implikatur percakapan berskala. Fungsi implikatur dapat dilihat dari nilai
komunikatifnya. Nilai komunikatif implikatur yang terkandung dalam suatu
percakapan atau maksud tambahan dapat dibentuk menjadi suatu kalimat
yang mudah dipahami sehingga dapat diketahui apa fungsi implikaturnya.
Penanda implikatur percakapan yang terdapat pada sitkom Ok-Jek ini
diambil dari teori prinsip kerja sama, prinsip yang mengatur kerja sama
antara penutur dan lawan tutur dalam sebuah percakapan dinamakan prinsip
kerja sama. Prinsip kerja sama meliputi empat maksim yaitu maksim
kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan, dan maksim tindakan.
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Sumber data penelitian ini diperoleh dari situs Youtube. Pilihan media
tersebut didasarkan pada hasil survei yang menyatakan bahwa Youtube
merupakan situs layanan penyimpanan video yang paling banyak
dikunjungi di Indonesia oleh Alexa.com. Situs tersebut menyediakan data
traffic, ranking situs negara tertentu, dan berbagai informasi lainnya pada
lebih dari 30 juta situs web yang terdaftar.
C. Metode Penyediaan Data
Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian
ini ialah cara penyimakan dan pentranskripsian data. Tahap awal melakukan
penyimakan dengan cara mengamati langsung data-data kebahasaan yang
sering dimunculkan pada sitkom Ok-Jek di Net TV kemudian melakukan
transkrip data untuk mengetahui data-data kebahasaan yang mengandung
implikatur percakapan.
D. Metode Analisis Data
Adapun beberapa tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data
antara lain sebagai :
1. mereduksi data;
2. mengidentifikasi data dengan menandai tuturan dialog sitkom Ok-Jek
di Net TV
3. memasukkan hasil identifikasi ke dalam kartu data;
4. mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan jenis implikatur
percakapan dalam sitkom Ok-Jek di Net TV;
5. mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan fungsi implikatur
percakapan yang terdapat pada sitkom Ok-Jek di Net TV;
6. mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan penanda implikatur
percakapan yang terdapat pada sitkom Ok-Jek di Net TV;
7. menyimpulkan data yang telah dianalisis.
E. Metode Penyajian Hasil Analisis Data
Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dengan
menggunakan metode penyajian formal dan informal. Metode formal
digunakan pada pemaparan hasil analisis data yang berupa kaidah-kaidah
atau lambang-lambang formal dalam bidang linguistik. Sementara itu,
metode informal digunakan pada pemaparan hasil analisis data yang berupa
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kata-kata atau uraian biasa tanpa lambang-lambang formal yang sifatnya
teknis.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kartu data yang digunakan sebagai perangkat analisis data. Berikut ini
disajikan contoh kartu data yang digunakan untuk penelitian pragmatik.
Tabel F.1
Format Kartu Data
No.
Tanggal :
Episode :
Bagian :
Kalimat :
Paragraf :
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Konteks

Data
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