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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat 

kata kunci yang perlu digaris bawahi yakni cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. 

Menurut Darmadi (2013), metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. 

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis.  

Berdasarkan pemaparan di atas pada bab ini penulis memaparkan rancangan 

alur penelitian mulai dari pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah 

analisis data yang dijalankan. Berikut pemaparan yang penulis sajikan dalam bab ini. 

 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 

karena bertujuan menggambarkan atau memberikan secara rinci dan mendalam 

tentang penggunaan kata sapaan pada organisasi ekstra kampus. Metode penelitian 

kualitatif ini digunakan karena yang ditekankan dalam penelitian ini adalah deskripsi 

proses tentang apa saja  kata sapaan dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi 

penyampaian atau teguran sapaan diutarakan yang mengarah pada power dan 

solidaritas. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Kelompok yang menjadi sasaran penelitian dalam tesis ini adalah kelompok 

organisasi ekstra kampus berupa keisalaman dan organisasi nasionalis  di Universitas 
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Pendidikan Indonesia. Karena banyak sekali organisasi keislaman maupun nasionalis 

kampus maka peneliti membatasi diantaranya yaitu organisasi keislaman Himpunan 

Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 

(KAMMI), sedangkan untuk organisasi ekstra nasionalis yaitu Gerakan Mahasiswa 

Nasional Indonesia (GMNI) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN). Organisasi diatas 

merupakan salah satu contoh organisasi besar yang menarik untuk diteliti bagaimana 

solidaritas dan kuasa (power) berperan dalam kata sapaan. 

Karena yang terpenting adalah kedalaman dan kelengkapan informasi, maka 

tidak semua anggota organisasi HMI, KAMMI, GMNI, dan FMN berpeluang 

menjadi informan. Melainkan peneliti mengambil lima orang laki-laki dan lima 

perempuan dari masing-masing organisasi ekstra kampus untuk mewakili sebagai 

informan. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis memaparkan beberapa hal yakni teknik 

pengumpulan data, tahapan pengumpulan data, metode penelitian, instrumen 

penelitian, dan analisis data. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang 

dijalskan dalam pengumpulan data. 

 

3.3.1 Tahapan Pengumpulan Data 

Adapun tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

empat langkah utama pengumpulan data yaitu: 

 

1. Tahap Orientasi 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap orientasi ini antara lain sebagai berikut: 

- Mencari fokus permasalahan yang berkaitan dengan program studi 

Linguistik. 



29 
 

Faisal Abda’u,2019 

VARIASI KATA SAPAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER DAN KEAKRABAN 

PADA ORGANISASI EKSTRA KAMPUS  

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

 

- Mencari dan menemukan sumber data yang sesuai dengan temuan 

permasalahan. 

- Setelah mengadakan studi pendahuluan, maka disusunlah desain 

penelitian, yang tersusun dalam proposal tesis, kemudian memperoleh 

persetujuan dari dosen pembimbing, dan dosen penguji prodi Linguistik 

untuk melanjutkan penelitian. 

- Melakukan penelitian dengan dibimbing oleh pembimbing. 

 

2. Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini peneliti menggali data dari objek penelitian dengan langkah-

langkah sebagi berikut: 

- Menyusun pedoman umum cara memperoleh data; 

- Memilih sumber data yang sesuai dengan kriteria dan fokus penelitian; 

- Menetapkan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang 

sedang dikaji dalam penelitian; 

- Mendokumentasikan data yang telah diperoleh. 

 

3. Tahap Member Check 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam member check ini adalah sebagai 

berikut: 

- Berkonsultasi dengan ahli guna memeriksa kebenaran data yang telah 

disusun; 

- Mengoreksi dan melengkapi hal-hal yang dirasa masih kurang atau tidak 

sesuai dengan fokus masalah; 

- Setelah draf utuh disusun berdasarkan catatan dari sumber data, maka 

diberikan kepada pembimbing yang bersangkutan untuk dibaca secara 



30 
 

Faisal Abda’u,2019 

VARIASI KATA SAPAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER DAN KEAKRABAN 

PADA ORGANISASI EKSTRA KAMPUS  

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

 

seksama. Setelah waktu dirasa cukup, maka ditarik dengan sejumlah 

catatan yang diperlukan untuk penyempurnaan data dan penyusunan. 

 

4. Tahap Tringulasi 

Pada tahap Tringulasi peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut: 

- Mencocokan dengan teori yang telah ditentukan penulis; 

- Meminta tanggapan ahli dalam bidang yang bersangkutan (expert 

judjement), dalam hal ini adalah dosen pembimbing, dosen mata kuliah 

linguistik dan sosiolinguistik, dan teman sejawat yang berkompeten. 

 

 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut prosedur/teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam 

penelitian ini yakni: 

 

1. Obsevasi 

Pengamatan terhadap tindak tutur sapa yang diutarakan oleh para Mahasiswa 

yang berkecimpung dalam dunia pergerakan Mahasiswa. Data yang diteliti adalah 

kata sapaan khas yang ada dalam masing-masing organisasi yaitu Himpunan 

Mahasiswa Islam, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Gerakan Mahasiswa 

Nasional, dan Front Mahasiswa Nasional. Kemudian data dicatat merupakan hasil 

temuan dari proses pengamatan. 

 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan penulis bertujuan untuk memperoleh daa teoretis dari 

berbagai literatur yang dapat mendukung penelitian ini serta menggunakan media 
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internet untuk mendukung sumber-sumber bacaan yang diperlukan penulis dalam 

mengolah data. Kegiatan ini penulis lakukan dengan mengkaji dan menganalisis 

berbagai literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3. Kuisioner/angket 

Kuisioner atau angket merupakan salah satu instrumen penelitian dimana 

didalamnya terdapat sejumlah pernyataan atau pun pertanyaan tertulis yang berkaitan 

dengan data faktual atau pun opini yang bekaiatn dengan diri responden, yang 

dianggap dakta atau kebenaran yang perlu diketahui dan erlu dijawab oleh responden. 

Meurut Arikunto (2006, hlm. 151) bahwa angket adalah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadi atau hal0hal yang responden ketahui. 

Kuisioner yang digunakan pada penelitian ini menggunakan instrumen 

elisitasi. Metode elisitasi dapat dibedakan menjadi dua sub kategori, (1) interview dan 

(2) Discourse Completion Task (DCT, Tugas melengkapi wacana). Interview 

biasanya dilakukan  kepada sejumlah informan yang ditemukan dengan persyaratan 

tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian. Interview dapat dilakukan secara 

individual, tetapi dapat juga dilakukan secara berkelompok dalam bentuk Focus Grup 

Discussion (FGD). DCT merupakan cara lain untuk mengelisitasi data. Pada forma 

awal DCT dirumuskan dalam bentuk dialog pendek yang disertai dengan slot kosong. 

Slot kosong inilah yang harus diisi oleh informan dengan tindak tutur tertentu dan 

oleh peneliti kemudian dijadikan sebagai data penelitian. Blum-Kulka (1989, hlm. 

14) memberikan contoh DCT format awal sebagai berikut, untuk mengelisitasi data 

request. 

Jack missed a class the day before, and would like to borrow Judith’s notes 

Jack:_______________________________________________________ 

Judith: sure, but let me have them back before class next week. 
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Format awal DCT kemudian dimodifikasi oleh Rintell dan Mitchell (1989). 

Dalam versi modifikasi itu, DCT tidak lagi berisi dialog pendek, tetapi berisi 

deskripsi tentang situasi tertentu. Dalam hal ini informan diminta membayangkan 

berperan sebagai penutur dengan kedudukan tertentu, status sosial tertentu, atau 

power tertentu dan memiliki social distance tertentu dalam kaitannya dengan petutur 

sesuai dengan yang digambarkan dalam deskripsi situasidalam DCT. Informan beul-

betul diminta menghayati peran yang dimainkannya, seolah-olah itu adalah kejadian 

nyata dan kemudian informan diminta melakukan tindak tutur tertentu sesuai dengan 

peran yang dimainkan. Tindak tutur inilah yang kemudian oleh peneliti dijadikan 

sebagai data penelitian. Rintell dan Mitchell (1989, hlm. 251) memberikan contoh 

DCT hasil modifikasi itu sebagai berikut. 

 

Jack, a student, was sick and missed one of the classes of the course he is 

enrolled in. He would like to borrow another student’s note. The other 

student’s name is Judith. Imagine you are Jack! What do you say to get Judith 

to lend you her notes for class you missed? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Contoh dalam bahasa Indonesia: 

Kamu sedang melakukan rapat dengan ketua organisasimu, kemudian kamu 

hendak memberikan masukan kepadanya tentang pendapat kamu, bagaimana 

kamu mengutarakannya kepada ketua organisasimu? 

Jawaban: 

Bung, menurut saya alangkah lebih baiknya seperti ini... 
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Hal terpenting ditekankan dalam membuata deskripsi situasi adalah semua 

variabel sosial menjadi pertimbangan penting dalam kajian harus tergambar jelas. 

Jika gambaran itu tidak jelas, maka hal itu bisa menyulitkan informan dalam 

pengambilan peran. Akibatnya adalah tindak tutur yang dibuat oleh informan tidak 

tepat dan bisa menjadi data yang tidak valid dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah metode elisitasi (DCT). Hal ini sesuai dengan pandangan Senft (1995, hlm. 

578) bahwa dalam penelitian yang ingin menginvestigasi realisasi pola tindak tutur, 

metode elisitasi dengan menggunakan DCT sangat cocok digunakan. Karena dalam 

penelitian tesis ini menggunakan realisasi kata sapaan orang kedua, maka metode 

elisitasi (DCT) ini pun dipandang cocok dan tepat. Dengan metode DCT ini 

diharapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bisa diperoleh secara relatif 

lebih cepat. Di samping itu, melalui DCT ini, tidak hanya data yang berupa tuturan 

(dengan berbagai tipenya) yang bisa ditangkap, tetapi data yang berupa konteks dan 

norma sosiobudaya yang mengatur penggunaan tuturan-tuturan tesebut juga dapat 

ditangkap dengan baik. Hal ini berbeda dengan penggunaan metode observasi yang 

meskipun derajat atau tingkat kealamihannya lebih tinggi, namun tidak mudah bagi 

peneliti untuk menemukan data yang diinginkan. Apalagi, data itu menyangkut 

norma/nilai atau konteks yang melibatkan berbagai variabel seperti power dan 

distance social. Berdasarkan lasan inilah metode observasi dalam penelitian ini tidak 

digunakan. Metode DCT dalam penelitian ini juga lebih dahulu digunakan oeleh 

Blum-Kulka (1989) ketika melakukan penelitian mengenai Request and Apologies 

secara lintas kultural dalam beberapa negara. 

 

4. Wawancara  

Wawancara merupakan dialog yang digunakan oleh peneliti dan responden 

untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pendapat, tanggapan maupun hal lain 

terkait masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai responden 

terkait hal-hal yang tidak tertulis pada kuisioner. 

 

3.4 Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini strategi analisis data yang digunakan secara 

umum adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. 

Menurut Milles dan Huberman (1984), terdapat tiga teknik analisis data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi 

data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat diambil. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan ada penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif 

berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengklasifikasi dan mengelompokan 

data yang ada. 


