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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang 1) desain penelitian, 2) teknik penelitian, baik

itu teknik pengumpulan data maupun teknik pengolahan data, 3) instrumen, serta

4) data dan sumber data.

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan serangkaian rencana/strategi penelitian yang

menunjukkan  proses  dan  pelaksanaan  penelitian  secara  runtun,  sistematis  dan

logis sehingga dapat menggambarkan fokus dari penelitian tersebut. Penelitian ini

sendiri  merupakan penelitian  studi  kasus,  dengan lingkup kajian  terbatas  pada

tindak tutur merespon pujian oleh Suku Sasak di Lombok Barat,  dan hasilnya

belum tentu bisa diaplikasikan pada etnis lainnya, atau pada Suku Sasak di daerah

lainnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif

deskriptif,  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil

penelitian.  Pendekatan  ini  tercermin  dari  data  yang  diperoleh  melalui  teknik

bermain  peran  dan  teknik  elisitasi  wawancara,  dan  diolah  dengan  taksonomi

Herbert dan aspek-aspek pujian. 

3.2 Teknik Penelitian 

Teknik  penelitian  terdiri  dari  teknik  pengumpulan  data  dan  teknik

pengolahan data. Teknik pengumpulan data menunjukkan langkah-langkah dalam

mengumpulkan  data.  Biasanya,  pengumpulan  data  dalam  penelitian  sosial

merupakan gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data untuk meningkatkan

kualitas dan validitas temuan penelitian. Teknik penelitian selanjutnya yaitu teknik

pengolahan data.  Teknik pengolahan data  yang digunakan dalam penelitian ini

pada umumnya menganalisis pola-pola sosial dari tindak tutur yang diteliti.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui  teknik bermain peran berdasarkan lima

situasi  yang  telah  disusun dan  dikelompokkan  berdasarkan  lima  aspek pujian,

yaitu penampilan (baik fisik maupun nonfisik), pencapaian, keterampilan/bakat,

kepemilikan dan kepribadian. Situasi bermain peran terdiri dari situasi bermain

peran dengan sesama jenis dan lawan jenis. Kedua situasi tersebut disusun dengan
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narasi  yang  berbeda  dan  dalam  konteks  hubungan  personal/dekat  (teman,

keluarga, kerabat). 

Dalam satu  kali  bermain  peran,  terdapat  2  partisipan  perempuan,  dan  2

partisipan laki-laki;  1 partisipan perempuan dan 1 partisipan laki-laki berperan

sebagai pemberi pujian, sedangkan 1 partisipan perempuan dan 1 partisipan laki-

laki  lainnya  berperan  sebagai  penerima  pujian  yang  merespon  pujian.  Peran

sebagai pemberi dan penerima pujian dilakukan secara bergantian oleh keempat

partisipan, sehingga satu partisipan memiliki dua data. Pujian diberikan dengan

skenario sebagai berikut yaitu: perempuan ke perempuan, perempuan ke laki-laki,

laki-laki ke laki-laki, dan laki-laki ke perempuan. Bermain peran  direkam, dan

selanjutnya ditranskrip untuk mempermudah pengolahan data. Untuk menghindari

ambiguitas  ujaran/respon  serta  mengurangi  kesalahan  dalam mengelompokkan

kategori  ujaran,  peneliti  memeriksa  ulang  respon  yang  diberikan  dengan

menanyakan maksud dari tiap ujaran. 

Selain  teknik  bermain  peran,  peneliti  juga  menggunakan  teknik  elisitasi

berupa  wawancara.  Wawancara  juga  dilakukan  dengan  teknik  rekam,  setelah

sebelumnya  meminta  persetujuan  dari  subjek  wawancara,  dan  selama  proses

wawancara,  peneliti  sebisa  mungkin  tidak  memperlihatkan  aspek  apa  yang

ditelitinya.  Untuk  mendapatkan  data,  peneliti  menanyakan  identitas  dan

ketertarikan subjek, lalu menyisipkan beberapa (atau seluruh) aspek pujian untuk

mendapatkan respon dari pujian tersebut. Dengan demikian, diharapkan data yang

didapat  lebih  alami.  Skenario  pemerolehan  data  oleh  peneliti  melalui  elisitasi

wawancara dapat digambarkan sebagai berikut:

3.2.2 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik bermain peran ditranskrip lalu

diidentifikasi  dan  dikelompokkan  berdasarkan  gender  pemberi  dan  penerima

pujian  serta  berdasarkan kategori  respon pujian  makro,  sub-makro  dan  mikro,

dengan  melihat  jumlah  dan  persentase  dari  kategori  mikro  yang  selanjutnya

diakumulasikan  ke  kategori  makro.  Selanjutnya,  data  diolah  menggunakan

analisis  respon  pujian  berdasarkan  taksonomi  Herbert  (1986)  dan  analisis

berdasarkan  aspek-aspek  pujian  yang  diadaptasi  dari  Motaghi-Tabari  dan

Beuzeville (2012). 

Rosalina Febrianti, 2019
TINDAK TUTUR MERESPON PUJIAN OLEH PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SASAK DALAM BAHASA
SASAK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Universitas Pendidikan Indonesia  repository.upi.edu   perpustakaan.upi.edu

Gambar 3.1 Skenario elisitasi wawancara



3

Adapun analisis respon pujian terdiri dari kategori makro (agreement, non

agreement,  dan other interpretation),  sub makro (acceptance, comment history,

transfers, scale down, question, non acceptance, no acknowledgement, dan other

interpretation)  dan  mikro  (appreciation  token,  comment  acceptance,  praise

upgrade,  comment  history,  reassignment,  return,  scale  down,  question,

disagreement,  qualification,  no  acknowledgement  dan request).  Analisis  aspek

pujian terdiri dari aspek penampilan (penampilan fisik dan nonfisik), pencapaian,

keterampilan/bakat, kepemilikan dan kepribadian. Analisis respon pujian, baik itu

berdasarkan  taksonomi  Herbert  maupun  berdasarkan  aspek  pujian,  dilakukan

dengan menghitung jumlah dan presentasi respon pujian partisipan. Respon ini

mencakup respon dari gender yang sama, maupun lawan jenis. Sebagai tambahan,

data  yang  diperoleh  melalui  elisitasi  wawancara  menjadi  data  sekunder  untuk

mendukung  temuan  dari  data  primer  yang  berasal  dari  bermain  peran,  dan

disajikan secara deskriptif.

3.3 Instrumen Penelitian

Untuk mempermudah analisis  data,  digunakan beberapa instrumen.  Tabel

berikut merupakan instrumen pertama, yaitu taksonomi yang diambil dari kajian

Herbert (1986).

Tabel 3.1 Taksonomi Herbert (1986, hal. 79)

Kategori
Makro

Kategori sub-
makro

Kategori mikro Contoh

Agreement

Acceptance

Appreciation token Thanks; thank you; [smile]

Comment acceptance Thanks, it’s my favorite too.

Praise upgrade Really brings out the blue in

my eyes, doesn’t it?

Comment history
Comment history I  brought  it  for  the  trip  to

Arizona.

Transfers
Reassignment My brother gave it to me.

Return So’s yours.

Non-agreement Scale down Scale down It’s really quite old.

Question Question Do you really think so?

Non acceptance Disagreement I hate it.

Rosalina Febrianti, 2019
TINDAK TUTUR MERESPON PUJIAN OLEH PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SASAK DALAM BAHASA
SASAK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Universitas Pendidikan Indonesia  repository.upi.edu   perpustakaan.upi.edu

Gambar 3.1 Skenario elisitasi wawancara



4

Qualification It’s all right, but Len’s nicer

No 

acknowledgement

No acknowledgement [silence]

Other 

interpretation
Other interpretation

Request You  wanna  borrow this  one

too?

Situasi  bermain  peran  yang  telah  disusun  berdasarkan  gender  dan  aspek

pujian dapat direpresentasikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Situasi bermain peran berdasarkan gender

Aspek pujian
Situasi

Lawan Jenis Sesama Jenis

Penampilan a; Fisik

Dalam  perjalanan  pulang  ke
rumah,  anda  bertemu  salah
seorang  teman  dekat  anda  di
kampung.  Anda  sudah  beberapa
bulan  tidak  bertemu  karena
kesibukan masing-masing.  Teman
anda  terlihat  lebih  segar  secara
fisik (kulit cerah/badan sehat).

a; Fisik 

Anda  bertemu  sahabat  anda  dari
SD  pada  saat  bertamu  ke  salah
seorang teman yang ternyata adalah
keluarganya.  Tubuhnya  terlihat
lebih sehat dan bugar.

b; Non fisik

Anda  sedang  berada  di  sebuah
pusat  perbelanjaan,  lalu  bertemu
dengan  teman  lama  yang  kini
penampilannya  berubah  drastis,
lebih menarik dan lebih mengikuti
fashion terkini.

b; Non fisik 

Anda bertemu teman dekat anda di
tempat  makan  langganan  anda.
Teman  anda  mengenakan  tutup
kepala  (topi/jilbab/peci)  yang
bagus.

Keterampilan  /
bakat

Sepupu  sepermainan  anda dari
kecil berkunjung  ke  rumah  anda
setelah beberapa tahun bekerja di
luar negeri. Anda baru menyadari
bahwa sepupu anda  tersebut telah
menguasai tiga bahasa asing.

Anda  berada  di  rumah  bersama
teman  dekat  anda.  Ketika  sedang
mengetik,  laptop  anda  tiba-tiba
eror.  Teman  anda  membantu
memeriksa  laptop  anda,  dan
beberapa  saat  kemudian,  laptop
anda  bisa  bekerja  dengan  normal
kembali.

Pencapaian Saat  membantu  persiapan
syukuran pernikahan,  anda
bertemu sahabat anda dari SMP. Ia
baru  saja  lulus  seleksi  CPNS
untuk wilayah Mataram

Adik anda, yang merupakan murid
SD, pulang ke rumah dan memberi
tahu  bahwa  dia  mendapat  juara
pertama di sekolahnya.

Kepemilikan Anda berkunjung ke rumah salah
seorang teman dekat anda. Rumah
teman  anda  baru  saja  selesai
direnovasi,  dan  anda  merasa
rumahnya  terlihat  lebih  luas  dan
asri  dari  sebelumnya,  karena  ada

Salah  seorang  sepupu  anda  baru
saja membeli motor matic keluaran
terbaru  dan  menggunakannya  saat
menjemput anda untuk jalan-jalan.

Rosalina Febrianti, 2019
TINDAK TUTUR MERESPON PUJIAN OLEH PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SASAK DALAM BAHASA
SASAK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Universitas Pendidikan Indonesia  repository.upi.edu   perpustakaan.upi.edu

Gambar 3.1 Skenario elisitasi wawancara



5

bagian  rumah  yang  dirobohkan
kemudian dijadikan taman.

Kepribadian Anda  dan  teman  sepermainan
anda di kampung sedang duduk di
teras rumah anda. Teman anda ini
adalah orang yang selalu ceria dan
meramaikan  suasana  dimanapun
berada. Akhir pekan ini ada acara
jalan-jalan  karang  taruna  di  desa
anda,  dan  anda  berharap  teman
anda ini ikut karena kehadirannya
bisa  menghidupkan  suasana
nantinya.

Di  rumah  anda  sedang  ada  acara
begawe (syukuran  pernikahan)
kakak  sulung  anda.  Salah  satu
teman  dekat  anda  di  kampung
membantu  dari  persiapan  begawe
di hari sebelumnya, bahkan sampai
acara  begawe selesai  (tengah
malam). Sebelumnya juga ia sering
membantu jika ada acara lainnya di
rumah anda.

 Instrumen  pertama  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  adalah

instrumen tabulasi persentase kategori pujian berdasarkan gender.

Tabel 3.3 Instrumen persentase kategori pujian berdasarakan gender

Kategori Respon Pujian P-L L-P L-L P-P
Makro Sub-Makro Mikro Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ %

A
gr

ee
m

en
t

Acceptance

Appreciation token

Comment acceptance

Praise upgrade

Comment history Comment history

Transfer
Reassignment

Return

N
on

 a
gr

ee
m

en
t

Scale down Scale down

Question Question

Non acceptance
Disagreement

Qualification

No
acknowledgement

No acknowledgement

Other

interpreta

tion

Other interpretation Request

Joke

Instrumen selanjutnya berupa instrumen tabulasi yang merepresentasikan

jumlah dan persentase respon pujian berdasarkan aspek pujian.

Tabel 3.4 Instrumen persentase respon pujian berdasarkan aspek pujian
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Kategori Respon Pujian
Penampilan

fisik

Penampilan

nonfisik
Pencapaian

Keterampilan /

bakat
Kepemilikan Kepribadian

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ %
A. AGREEMENT

1. 
Accep
tance
a) 
Appre
ciatio
n 
token
b) 
Comm
ent 
accept
ance
c) 
Praise
upgra
de
2. 
Comm
ent 
histor
y
3. 
Transf
er
a) 
Reassi
gnme
nt
b) 
Retur
n

B. NON-AGREEMENT

1. 
Scale 
down
2. 
Questi
on
3. 
Non 
Accep
tance
a) 
Disag
reeme
nt
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b) 
Qualif
icatio
n
4. No 
ackno
wledg
ement

C. OTHER INTERPRETATION

1. 
Other 
Interp
retati
on
a) 
Reque
st
Total

Instrumen terakhir  adalah tabulasi  persentase respon pujian berdasarkan

kategori makro taksonomi Herbert.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian  dilakukan  di  sembilan  (dari  sepuluh)  kecamatan  di  Lombok

Barat,  Nusa  Tenggara  Barat.  Sembilan  kecamatan  tersebut  adalah  Batu  Layar

(Desa Sandik), Gunung Sari (Desa Kekeri), Lingsar (Desa Dasan Geria), Labuapi

(Desa Bagek Polak), Kediri (Desa Gersik), Gerung (Desa Dasan Tapen), Kuripan

(Desa  Tegal),  Lembar  (Desa  Jembatan  Kembar)  dan  Sekotong  (Desa  Labuan

Tereng). Peta daerah lokasi penelitian ditunjukkan dengan simbol segitiga pada

gambar 3.2 pada halaman selanjutnya. 

Peneliti  menentukan  partisipan  dengan  menggunakan  teknik  purposive

sampling,  sehingga  partisipan  yang  menjadi  sumber  data  dapat  disesuaikan

dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan  oleh  peneliti.  Partisipan  untuk  bermain

peran terdiri dari 18 laki-laki dan 18 perempuan Sasak yang berusia 17-45 tahun,

berdomisili di Lombok Barat, serta merupakan penutur asli Bahasa Sasak. Selain

itu, dalam satu kali bermain peran, para partisipan berperan dikondisikan memiliki

hubungan personal yang dekat. 

Partisipan untuk wawancara berjumlah 7 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 7

perempuan, yang berumur 25-38 tahun, berdomisili di Lombok Barat, memiliki
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hubungan personal yang dekat dengan pewawancara, dan juga merupakan penutur

asli Bahasa Sasak.

 

Sumber  data  berasal  dari  teori  Herbert  (1986)  yang  menyatakan  bahwa

respon pujian dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori makro,

sub makro dan mikro. 

Pengelompokan  respon  pujian  berdasarkan  beberapa  aspek  pujian  telah

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian ini mengadaptasi

lima aspek dari  kajian respon pujian  yang dilakukan oleh Motaghi-Tabari  dan

Beuzeville  pada  tahun 2012,  dengan tambahan rincian pada  aspek penampilan

yaitu aspek penampilan fisik dan penampilan nonfisik.
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: daerah penelitian


