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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

Bab III dalam disertasi ini berisi tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Pada bab ini tercakup beberapa hal, yaitu desain 

penelitian yang disajikan pada subbab (3.1), pengumpulan data (3.2), dan teknik 

analisis data (3.3). 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mix method. 

Mix method disebut juga sebagai metodologi yang memberikan asumsi filosofis 

dalam mengumpulkan data penelitian serta menganalisis data melalui perpaduan 

kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian campuran dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan fase pengumpulan data. Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan 

secara bersamaan. Adapun metode penelitian kombinasi yang digunakan adalah 

model concurrent embedded yang memiliki metode utama dan metode sekunder 

yang memberikan peran pendukung dalam prosedur (Creswell, 2009, hlm. 209). 

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode primer 

dan metode penelitian kuantitatif sebagai metode sekunder.  

Ada beberapa alasan pemilihan mix method dalam penelitian ini. Pertama, 

penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang berbeda sehingga perlu 

pendekatan penelitian yang berbeda. Pada rumusan masalah tentang wujud tindak 

tutur direktif, tingkat kesantunan tindak tutur direktif, dan strategi kesantunan 

tindak tutur direktif dalam pelayanan kesehatan, teknik pengumpulan data dan 

analisis data menggunakan metode kualitatif. Adapun pada rumusan keempat dan 

kelima data dianalisis dengan menggunakan perhitungan kuantitatif dan alat bantu 

statistik untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan 

dan parsial. Kedua, Penggunaan lebih dari satu metode ini sebagai cek silang 

untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data melalui sumber yang 
72 
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sama dengan teknik yang berbeda. Ketiga, penggunaan metode ini untuk 

melengkapi antar metode. Peneliti berharap data yang diperoleh tiap-tiap metode 

mampu melengkapi sehingga temuan penelitian lebih komprehensif. Keempat, 

penggunaan metode campuran ini sebagai sarana untuk mengonfirmasi informasi 

lebih lanjut dari informasi yang diperoleh peneliti.  

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian mengikuti metode penelitian dari Sugiyono (2013). Berikut ini metode 

penelitian yang digunakan:  
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Gambar 3.1 

Metode Penelitian Kombinasi Concurrent Embedded, Model Metode Kualitatif 

Sebagai Metode Primer (Sugiyono, 2013:541) 

 

 

Berdasarkan pemaparan tentang metode penelitian dari Sugiyono (2013), 

Berdasarkan gambar 3.1 tentang metode penelitian yang digunakan sebagai 

tahapan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mendeskripsikan kesantunan tindak tutur 

direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiopragmatik. Adapun 

permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Wujud tindak 

tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan; (2) Tingkat 

kesantunan tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan; (3) 

Strategi kesantunan tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan 

kesehatan; (4) pengaruh gender, jaminan kesehatan, latar pendidikan, dan usia 

petutur, serta gender penutur terhadap tingkat kesantunan tindak tutur direktif 

bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan; dan (5) pengaruh gender, jaminan 

kesehatan, latar pendidikan, dan usia petutur, serta gender penutur terhadap 

strategi kesantunan tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan 

kesehatan. 

Sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, teori-teori 

berikut digunakan untuk menganalisis data, yaitu: 

(1) Untuk menemukan dan mendeskripsikan wujud tindak tutur 

direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan digunakan 

teori dari Searle (1969). Adapun wujud tindak tutur direktif 

diadopsi dari penelitian Supriyati & Tarmini (2014) tentang tindak 

tutur memerintah dan Sasanti (2013); 

(2) Untuk menemukan dan mendeskripsikan tingkat kesantunan tindak 

tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 
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digunakan teori skala kesantunan dari Leech (1983) dan Zamzani, 

dkk  (2011); 

(3) Untuk menemukan dan mendeskripsikan strategi kesantunan tindak 

tutur direktif direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

digunakan teori strategi kesantunan dari Brown & Levinson (1987); 

(4) Untuk menguji pengaruh antara gender, jaminan kesehatan, latar 

pendidikan, dan usia petutur, serta gender penutur terhadap tingkat 

kesantunan direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

digunakan EVIEWS. 

(5) Untuk menguji pengaruh antara gender, jaminan kesehatan, dan 

latar pendidikan, dan usia petutur, serta gender penutur terhadap 

strategi kesantunan tindak tutur direktif direktif bahasa Indonesia 

dalam pelayanan kesehatan digunakan EVIEWS. 

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data 

penelitian yang diperoleh dengan menggunakan sebuah tes, yaitu tes melengkapi 

wacana secara terbuka dan tertutup yang diberikan kepada mahasiswa.  

Setelah data dikuantitatifkan, langkah selanjutnya adalah menampilkan 

data secara sistematis dan lengkap sehingga rumusan masalah dapat dijawab 

dengan lengkap. Setelah data ditampilkan, langkah selanjutnya adalah membuat 

penafsiran data. Data ditafsirkan dengan komprehensif sehingga mampu 

menjawab rumusan masalah yang diajukan dan dibuat simpulan. 

Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis 

yang diajukan berikut ini: 

Ha1 : Terdapat pengaruh gender, jaminan kesehatan, latar pendidikan, dan 

usia petutur, serta gender penutur terhadap tingkat kesantunan tindak 

tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha2 : Terdapat pengaruh gender petutur terhadap tingkat kesantunan tindak 

tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha3 : Terdapat pengaruh jaminan kesehatan petutur terhadap tingkat 

kesantunan tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan 
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kesehatan 

Ha4 : Terdapat pengaruh latar pendidikan petutur terhadap tingkat kesantunan 

tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha5 : Terdapat pengaruh usia petutur terhadap tingkat kesantunan tindak tutur 

direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha6 : Terdapat pengaruh gender penutur terhadap tingkat kesantunan tindak 

tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha7 : Terdapat pengaruh gender, usia, jaminan kesehatan, latar pendidikan, 

dan usia petutur, serta gender penutur terhadap strategi kesantunan 

tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha8 : Terdapat pengaruh gender petutur terhadap strategi kesantunan tindak 

tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha9 : Terdapat pengaruh jaminan kesehatan petutur terhadap strategi 

kesantunan tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan 

kesehatan 

Ha10 : Terdapat pengaruh latar pendidikan petutur terhadap strategi kesantunan 

tindak tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha11 : Terdapat pengaruh usia petutur terhadap strategi kesantunan tindak tutur 

direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

Ha12 : Terdapat pengaruh gender penutur terhadap strategi kesantunan tindak 

tutur direktif bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan 

 

Adapun desain penelitian untuk penelitian kuantitatif dapat dilihat pada 

gambar berikut:  
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Gambar 3.2 

Model Penelitian Pengaruh Gender, Jaminan Kesehatan, Latar Pendidikan, dan 

Usia Petutur, Serta Gender Penutur terhadap Tingkat Kesantunan Tindak Tutur 

Direktif Bahasa Indonesia dalam Pelayanan Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 
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Model Penelitian Pengaruh Gender, Jaminan Kesehatan, Latar Pendidikan, dan 

Usia Petutur, Serta Gender Penutur Terhadap Strategi Kesantunan Tindak Tutur 

Direktif Bahasa Indonesia dalam Pelayanan Kesehatan 

 

Keterangan: 

X1 = Gender Petutur 

X2 = Jaminan Kesehatan Petutur 

X3 = Latar Pendidikan Petutur 

X4 = Usia Petutur 

X5 = Gender Penutur 

Y1 = Tingkat Kesantunan 

Y2 = Strategi Kesantuna 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Subbab ini berisi paparan terkait dengan pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data lapangan. Berikut paparan lengkap 

terkait dengan pengumpulan data dalam penelitian ini: 

 

3.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kota 

Tangerang Selatan. Lokasi penelitian ini di Jalan Pajajaran No 1 Pamulang, 

Tangerang Selatan, Banten. Waktu penelitian ini pada bulan Juli 2018 hingga 

Januari 2019. 

 

3.2.2 Populasi dan Sampel 

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa kesehatan angkatan 

2018/2019 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Tangerang Selatan. Populasi 

merupakan kelompok yang merupakan sasaran generalisasi. Dalam penelitian 

bahasa, populasi terkait dengan dua hal, yaitu masalah satuan penutur dan masalah 

satuan teritorial, Mahsun (2005: hlm.28). Populasi dalam penelitian ini adalah 
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seluruh mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tahun ajaran 2018/2019. 

Adapun sampel penelitian sebanyak 60 mahasiswa yang terdiri dari 30 mahasiswa 

berjenis kelamin pria dan 30 mahasiswa berjenis kelamin wanita. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel secara acak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan sampel 

sebanyak 60 atas asumsi bahwa sampel yang diambil dalam kategori pria dan 

wanita minimal 30, Sugiyono (2013, hlm. 133).  

Adapun sampel dipilih dari mahasiswa yang berasal dari beberapa daerah 

di Indonesia sehingga bisa merepresentasikan bahasa yang mereka gunakan yang 

dilatarbelakangi oleh budaya yang berbeda. Berikut ini sebaran responden 

berdasarkan suku: 

 

 

 

Tabel 3.1 

Responden Berdasarkan Suku 

No 

 

Suku 
Wanita Pria 

f % f % 

1 Batak 4 

 

13,33% 1 3,3% 

2 Betawi 7 

 

23,33% 10 33,33% 

4 Jawa 8 

 

26,67% 8 26,67% 

5 Minang 5 

 

16,67% 2 6,67% 

6 Papua 1 

 

3,33% 2 6,67% 

7 Sunda 5 

 

16,67% 7 23,33% 

  

Jumlah 30 

 

100% 30 100% 

 

3.2.3 Prosedur Pengumpulan Data 
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Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melengkapi wacana untuk mendapatkan data tertulis. Peneliti membuat 

kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa untuk menghimpun informasi terkait 

tindak tutur direktif dalam pelayanan kesehatan. Pada penelitian ini digunakan 

teknik TMW (Tes Melengkapi Wacana) atau DCT (Discourse Completion Test) 

untuk mendapatkan data.  

 

3.2.4  Instrumen Penelitian  

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa TMW (Tes Melengkapi 

Wacana) atau Discourse Completion Test (DCT) untuk mengumpulkan data 

penelitian. Dipilihnya teknik pengumpulan data ini karena peneliti sulit untuk 

mendapatkan data secara alami dan memerlukan rentang waktu yang lama. 

Penggunaan DCT pada penelitian sosiopragmatik sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. DCT Diprakarsai pada tahun 1982 untuk menyelidiki 

realisasi tindak tutur dari penutur asli bahasa Ibrani (Blum-Kulka 1982), DCT 

telah dikembangkan dan digunakan dalam sejumlah penelitian, di antaranya 

adalah studi tentang permintaan (Blum Kulka & Olshtain 1986), hierarki 

kesantunan tindak tutur direktif (Gunarwan 1992, 1993), realisasi pengancaman 

muka dalam bahasa Indonesia (Aziz 2000), permohonan maaf dalam bahasa 

Persia (Afghari 2007), Variabilitas Pragmalinguistik dan Sosiopragmatik dalam 

Produksi Tindak tutur peserta L2 dan penutur Asli (Mirzaei A., et.al. 2012), 

permintaan dalam bahasa Inggris oleh pemelajar EFL Tunisia (Aribi 2012), 

Penolakan (Chojimah 2015), dan tanggapan terhadap pujian (Matiki & Kgolo 

2017). 

 Dalam penggunaan instrumen dengan tes melengkapi wacana (TMW), 

peneliti yakin bahwa situasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya terjadi di dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Setelah itu, 

responden diminta untuk mengisi sesuai dengan situasi yang diberikan di dalam 

teks melengkapi wacana. Pengisian tes melengkapi wacana oleh responden ini 
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dilakukan secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan sehingga diharapkan hasil 

isian dari tes melengkapi wacana yang diberikan merupakan cerminan dari 

realisasi tuturan direktif yang diberikan ketika berhadapan dengan pasien pada 

saat memberikan pelayanan kesehatan.  

Dalam mengisi tes melengkapi wacana, ada 3 bagian yang harus diisi 

dalam tes melengkapi wacana yang diberikan. Bagian A dalam TMW ini berisi 

tentang identitas responden dan responden harus mengisi data diri sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya. Bagian B merupakan petunjuk pengisian tes melengkapi 

wacana. Pada bagian ini peneliti memberikan petunjuk tentang cara mengisi tes 

melengkapi wacana. Bagian C berisi pertanyaan jika apakah responden mengisi 

kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan responden dapat mengisi jawaban (ya) 

atau (tidak). Jika responden memilih (ya) maka data akan diolah sebagai data 

penelitian dan jika mengisi (tidak) maka peneliti tidak akan mengolah hasil isian 

tersebut sebagai data penelitian.  

 Dalam merancang tes melengkapi wacana, peneliti memilih beberapa 

parameter yang digunakan untuk dijadikan sebagai kondisi situasi sosial yang 

terdapat di dalam wacana tersebut sehingga penutur yang berasal dari latar budaya 

yang berbeda-beda dapat memberikan tuturan sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya ketika berbicara dengan petutur dengan variasi sosial yang berbeda-

beda. Parameter yang digunakan sebagai variabel sosial tersebut diperoleh dari 

hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang variabel sosial yang bisa 

membedakan tuturan tenaga medis dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. 

Parameter gender digunakan untuk menjaring informasi dari petutur terkait 

dengan penyampaian tuturan tenaga medis terhadap pasien pria ataupun wanita. 

Batasan usia dalam penelitian ini merujuk pada kategori usia menurut Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Namun pada penelitian ini hanya 

dibatasi pada usia anak-anak, dewasa, dan lansia. Usia anak-anak berada pada 

kategori rentang umur 5-11 tahun, usia dewasa pada kategori umur 11-25 tahun, 

dan usia lansia berada pada rentang usia 46-65 tahun.   
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Pada parameter latar belakang pendidikan, peneliti berupaya melihat 

perbedaan tuturan dari tenaga medis kepada pasien yang memiliki tingkat 

pendidikan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, peneliti membatasi kategori 

pendidikan pada kategori kurang dari S1 yang terdiri dari latar pendidikan SD, 

SMP, SMU, D1, D2, dan D3). Adapun kategori ≥S1 terdiri dari latar pendidikan 

S1, S2, S3). Pembatasan masalah untuk kategori latar pendidikan hanya pada < S1 

dan ≥S1 sebagai upaya untuk membatasa karakteristik hubungan penutur dan 

petutur agar lebih fokus untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.  

Adapun parameter berikutnya yang dijadikan sebagai situasi dalam 

penelitian ini adalah penggunaan jaminan kesehatan. Ada dua variabel yang 

digunakan yaitu pasien dengan BPJS dan pasien dengan menggunakan sistem 

pembayaran pribadi. Kedua variabel ini dimasukkan ke dalam situasi atas asumsi 

bahwa banyak pendapat dari masyarakat serta penelitian terdahulu dari Pertiwi 

(2016) yang mengatakan bahwa pelayanan terhadap BPJS dinilai kurang 

maksimal dibandingkan dengan pasien yang membayar dengan cara umum atau 

membayar secara pribadi.  

Untuk menentukan banyaknya karakteristik penutur dan petutur digunakan 

rumus berikut: 

 

 

N = n1.n2.n3.n4.n5  

    =2.2.2.2.3 = 48 

n1 = jumlah kategori gender penutur 

n2 = jumlah kategori gender petutur 

n3 = jumlah kategori jaminan kesehatan petutur 

n4 = jumlah kategori pendidikan petutur 

n5 = jumlah kategori usia petutur 

Berikut ini tabel yang menunjukkan karakteristik hubungan antara penutur 

dan petutur berdasarkan rumus di atas: 
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Tabel 3.2 

Karakteristik Hubungan antara Penutur dan Petutur Sesuai Rumus 

No Pn 

Petutur 

Gender 
Jaminan 

Kesehatan 
Pendidikan Usia 

Kode 

P W BPJS MANDIRI <S1 ≥S1 A D L 

1 

P 

√ - √ - √ - √ - - PP+MP+B+<S1+A 

2 √ - √ - √ - - √ - PP+MP+B+<S1+D 

3 √ - √ - √ - - - √ PP+MP+B+<S1+L 

4 √ - √ - - √ √ - - PP+MP+B+≥S1+A 

5 √ - √ - - √ - √ - PP+MP+B+≥S1+D 

6 √ - √ - - √ - - √ PP+MP+B+≥S1+L 

7 √ - - √ √ - √ - - PP+MP+M+<S1+A 

8 √ - - √ √ - - √ - PP+MP+M+<S1+D 

9 √ - - √ √ - - - √ PP+MP+M+<S1+L 

10 √ - - √ - √ √ - - PP+MP+M+≥S1+A 

11 √ - - √ - √ - √ - PP+MP+M+≥S1+D 

12 √ - - √ - √ - - √ PP+MP+M+≥S1+L 

13 - √ √ - √ - √ - - PP+MW+B+<S1+A 

14 - √ √ - √ - - √ - PP+MW+B+<S1+D 

15 - √ √ - √ - - - √ PP+MW+B+<S1+L 

16 - √ √ - - √ √ - - PP+MW+B+≥S1+A 

17 - √ √ - - √ - √ - PP+MW+B+≥S1+D 

18 - √ √ - - √ - - √ PP+MW+B+≥S1+L 

19 - √ - √ √ - √ - - PP+MW+M+<S1+A 

20 - √ - √ √ - - √ - PP+MW+M+<S1+D 

21 - √ - √ √ - - - √ PP+MW+M+<S1+L 

22 - √ - √ - √ √ - - PP+MW+M+≥S1+A 

23 - √ - √ - √ - √ - PP+MW+M+≥S1+D 

24 - √ - √ - √ - - √ PP+MW+M+≥S1+L 

25 

W 

√ - √ - √ - √ - - PW+MP+B+<S1+A 

26 √ - √ - √ - - √ - PW+MP+B+<S1+D 

27 √ - √ - √ - - - √ PW+MP+B+<S1+L 

28 √ - √ - - √ √ - - PW+MP+B+≥S1+A 
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29 √ - √ - - √ - √ - PW+MP+B+≥S1+D 

30 √ - √ - - √ - - √ PW+MP+B+≥S1+L 

31 √ - - √ √ - √ - - PW+MP+M+<S1+A 

32 √ - - √ √ - - √ - PW+MP+M+<S1+D 

33 √ - - √ √ - - - √ PW+MP+M+<S1+L 

34 √ - - √ - √ √ - - PW+MP+M+≥S1+A 

35 √ - - √ - √ - √ - PW+MP+M+≥S1+D 

36 √ - - √ - √ - - √ PW+MP+M+≥S1+L 

37 - √ √ - √ - √ - - PW+MW+B+<S1+A 

38 - √ √ - √ - - √ - PW+MW+B+<S1+D 

39 - √ √ - √ - - - √ PW+MW+B+<S1+L 

40 - √ √ - - √ √ - - PW+MW+B+≥S1+A 

41 - √ √ - - √ - √ - PW+MW+B+≥S1+D 

42 - √ √ - - √ - - √ PW+MW+B+≥S1+L 

43 - √ - √ √ - √ - - PW+MW+M+<S1+A 

44 - √ - √ √ - - √ - PW+MW+M+<S1+D 

45 - √ - √ √ - - - √ PW+MW+M+<S1+L 

46 - √ - √ - √ √ - - PW+MW+M+≥S1+A 

47 - √ - √ - √ - √ - PW+MW+M+≥S1+D 

48 - √ - √ - √ - - √ PW+MW+M+≥S1+L 

 

Berdasarkan tabel 3.1, dapat dilihat bahwa untuk karakteristik no 4, 10, 16, 

22, 28, 34, 40 dan 46 tidak diambil karena dengan kategori anak-anak sudah pasti 

di bawah S1 sehingga ditentukan jumlah karakteritik hubungan penutur dan 

petutur sebanyak 40 yang diperoleh dari (48 – 8). Banyaknya karakteristik yang 

menunjukkan hubungan antara penutur dan petutur yang digunakan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Karakteristik Hubungan Penutur dan Petutur Sesuai Penelitian 

 

Pn  

Petutur ∑ 

Pernya-

taan 
Gender 

Jaminan 

Kesehatan 
Pendidikan Usia Kode 
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P* W* BPJS 
MANDI

RI 
<S1 ≥S1 A D L 

P 

√  - √  - √  - √  -  - PP+MP+B+<S1+A 150 

√  - √  - √  -  - √  - PP+MP+B+<S1+D 150 

√  - √  - √  -  -  - √ PP+MP+B+<S1+L 150 

√  - √  -  - √  - √  - PP+MP+B+≥S1+D 150 

√  - √  -  - √  -  - √ PP+MP+B+≥S1+L 150 

√  -  - √ √  - √  -  - PP+MP+M+<S1+A 150 

√  -  - √ √  -  - √  - PP+MP+M+<S1+D 150 

√  -  - √ √  -  -  - √ PP+MP+M+<S1+L 150 

√  -  - √  - √  - √  - PP+MP+M+≥S1+D 150 

√  -  - √  - √  -  - √ PP+MP+M+≥S1+L 150 

 - √ √  - √  - √  -  - PP+MW+B+<S1+A 150 

 - √ √  - √  -  - √  - PP+MW+B+<S1+D 150 

 - √ √  - √  -  -  - √ PP+MW+B+<S1+L 150 

 - √ √  -  - √  - √  - PP+MW+B+≥S1+D 150 

 - √ √  -  - √  -  - √ PP+MW+B+≥S1+L 150 

 - √  - √ √  - √  -  - PP+MW+M+<S1+A 150 

 - √  - √ √  -  - √  - PP+MW+M+<S1+D 150 

 - √  - √ √  -  -  - √ PP+MW+M+<S1+L 150 

 - √  - √  - √  - √  - PP+MW+M+≥S1+D 150 

 - √  - √  - √  -  - √ PP+MW+M+≥S1+L 
150 

 

W 

√  - √  - √  - √  -  - PW+MP+B+<S1+A 150 

√  - √  - √  -  - √  - PW+MP+B+<S1+D 150 

√  - √  - √  -  -  - √ PW+MP+B+<S1+L 150 

√  - √  -  - √  - √  - PW+MP+B+≥S1+D 150 

√  - √  -  - √  -  - √ PW+MP+B+≥S1+L 150 

√  -  - √ √  - √  -  - PW+MP+M+<S1+A 150 

√  -  - √ √  -  - √  - PW+MP+M+<S1+D 150 

√  -  - √ √  -  -  - √ PW+MP+M+<S1+L 150 

√  -  - √  - √  - √  - PW+MP+M+≥S1+D 150 

√  -  - √  - √  -  - √ PW+MP+M+≥S1+L 150 

 - √ √  - √  - √  -  - PW+MW+B+<S1+A 150 
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 - √ √  - √  -  - √  - PW+MW+B+<S1+D 150 

 - √ √  - √  -  -  - √ PW+MW+B+<S1+L 150 

 - √ √  -  - √  - √  - PW+MW+B+≥S1+D 150 

 - √ √  -  - √  -  - √ PW+MW+B+≥S1+L 150 

 - √  - √ √  - √  -  - PW+MW+M+<S1+A 150 

 - √  - √ √  -  - √  - PW+MW+M+<S1+D 150 

 - √  - √ √  -  -  - √ PW+MW+M+<S1+L 150 

 - √  - √  - √  - √  - PW+MW+M+≥S1+D 150 

 - √  - √  - √  -  - √ PW+MW+M+≥S1+L 150 

 

Keterangan: 

Pn = Penutur 

W = Wanita 

P = Pria 

PP = Penutur Pria 

PW = Penutur Wanita 

MP = Petutur Pria 

MW = Petutur Wanita 

A = Anak 

D = Dewasa 

L = Lansia 

<S1 = Pendidikan kurang dari S1 

≥S1 = Pendidikan minimal S1 

B = BPJS 

M = Mandiri 

 

 

 

 

3.2.5 Kisi-Kisi Soal Tes Melengkapi Wacana 
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Berikut ini kisi-kisi soal tes melengkapi wacana yang diberikan kepada 

responden: 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Soal Tes Melengkapi Wacana 

 

Jenis 

Tindak 

Tutur 

Situasi Model Soal TMW Butir 

soal 

Memerintah Memerintah pasien 

berbaring di tempat 

tidur pasien 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan memerintah 

pasien untuk berbaring di tempat tidur.  

20 

Memerintah pasien 

kontrol minggu 

depan 

 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan memerintah 

pasien untuk kontrol minggu depan. 

20 

Memerintah pasien 

cek tekanan darah 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan memerintah 

pasien untuk cek tekanan darah. 

20 

Memerintah pasien 

untuk minum obat 3 

kali sehari 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan memerintah 

pasien minum obat 3 kali sehari. 

20 

Memerintah pasien 

untuk menghabiskan 

antibiotik 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan memerintah 

pasien untuk menghabiskan antibiotik. 

20 

Melarang Melarang pasien 

untuk minum 

minuman dingin 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan melarang pasien 

untuk minum minuman dingin. 

20 

Melarang pasien 

untuk makan 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan melarang pasien 

20 
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makanan pedas untuk makan makanan pedas. 

Melarang pasien 

makan gorengan 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan melarang pasien 

untuk makan gorengan. 

20 

Melarang pasien 

bekerja berat 

 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan melarang pasien 

untuk bekerja berat. 

20 

Melarang pasien 

jajan sembarangan 

Melengkapi TMW yang sudah diberikan 

dengan mengisi tuturan melarang pasien 

untuk jajan sembarangan. 

20 

  

3.3 Teknik Analisis Data 

Subbab ini berisi paparan terkait cara melakukan analisis data data dalam 

penelitian ini. Adapun tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

3.3.1  Identifikasi Data 

Pada tahapan ini peneliti melakukan identifikasi data sesuai dengan 

rumusan masalah yang diajukan. 

 

3.3.1.1 Wujud Tindak Tutur Direktif 

Wujud tindak tutur direktif pada penelitian ini difokuskan pada dua jenis 

tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur direktif memerintah dan melarang. Pada 

tahapan identifikasi data terkait wujud tindak tutur direktif, maka data 

diidentifikasi sesuai dengan indikator berikut ini:  

Tabel 3.5 

Indikator Wujud Kesantunan Tindak Tutur Direktif 

 

No. Jenis Tindak 

Tutur Direktif 

Wujud tindak tutur 

direktif 

Indikator Wujud Tindak Tutur 

Direktif 
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1.  Memerintah Tindak Tutur 

Memerintah Biasa 

 

(1)   berintonasi keras,  

(2)  didukung dengan kata kerja 

dasar,  

(3) berpartikel pengeras –lah 

Tindak tutur 

Memerintah 

Permintaan 

  

Kalimat perintah ini ditandai 

dengan kalimat permintaan 

dengan kadar suruhan halus, 

misalnya dengan kata “coba, 

tolong, mohon, harap dll.”. 

Tindak Tutur 

Memerintah Ajakan 

  

Tuturan perintah ini menyatakan 

ajakan, seperti “ayo, ayolah, mari, 

harap, dan hendaknya. 

Tindak Tutur 

Memerintah Suruhan 

Tuturan perintah ini mengandung 

makna suruhan yang ditandai 

dengan penggunaan kata “biar, 

harap, hendaknya, hendaklah, 

silakan”. 

Tindak Tutur 

Memerintah Desakan  

  

Kalimat perintah ini ditandai 

dengan desakan dari penutur dan 

biasanya menggunakan kata harap 

atau harus.  

2 Melarang Tindak Tutur Melarang 

dengan “Terima Kasih” 

 

Tuturan melarang disampaikan 

dengan mernggunakan “terima 

kasih”. 

Tindak Tutur Melarang 

dengan frasa “Tidak 

Boleh” 

Tuturan disampaikan dengan frasa 

“tidak boleh”. 

Tindak Tutur Melarang Tuturan melarang disampaikan 
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dengan Kata “jangan” denga kata “jangan”. 

Tindak Tutur Melarang 

dengan Kata “dilarang” 

Tuturan melarag disampaikan 

dengan kata “dilarang”. 

Tindak Tutur Melarang 

dengan Menggunakan 

Kata “Mohon” Diikuti 

Kata “Tidak” 

Tuturan melarang disampaikan 

dengan kata “mohon” dan tidak” 

Tindak Tutur Melarang 

dengan Menggunakan 

Kata “sebaiknya” 

diikuti “tidak” 

Tuturan melarang disampaikan 

dengan kata “sebaiknya tidak”. 

Tindak Tutur Melarang 

dengan Ancaman 

Tuturan melarang disampaikan 

dengan menggunakan ancaman. 

Tindak Tutur Melarang 

dengan Konstruksi 

Pertanyaan 

Tuturan melarang disampaikan 

dengan menggunakan konstruksi 

bertanya.  

 

3.3.1.2 Identifikasi Data Tingkat Kesantunan Tindak Tutur Direktif  

Pada penggunaan indicator tingkat kesantunan tuturan direktif mengacu 

pada teori Leech (1983) tentang skala kesantunan dan teori skala kesantunan dari 

Zamzani dkk.  (2011) yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tindak tutur 

direktif yang digunakan dalam penelitian ini. Identifikasi terhadap data terkait 

tingkat kesantunan tindak tutur direktif didasarkan pada indikator berikut ini: 

Tabel 3.6 

Indikator Tingkat Kesantunan Tindak Tutur Direktif 

Jenis Tindak 

Tutur 

Direktif Sangat Santun Santun 

Cukup 

Santun 

Tidak 

Santun 

Sangat 

Tidak 

Santun 

Memerintah 1. Tuturan 1. Menggunakan Menggunakan Memerintah  Memerintah  
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memerintah 

disampaikan 

dengan santun 

dan 

menggunakan 

pemarkah 

maaf, tolong, 

silakan, mari, 

biar, ayo, coba, 

harap, hendak, 

dan sudi 

kiranya/sudilah 

kiranya/ sudi 

apalah kiranya, 

menggunakan 

kata sapaan   

2. Menggunakan 

tuturan berupa 

kalimat 

perintah tidak 

langsung. 

kalimat 

perintah 

langsung dan 

menggunakan 

kata sapaan. 

2. Menggunakan 

kalimat 

perintah dengan 

diksi yang 

santun. 

tuturan 

memerintah  

dengan kalimat 

langsung tanpa 

kata sapaan 

atau pemarkah 

kesantunan 

memerintah. 

dengan 

kalimat 

langsung 

dengan 

pilihan diksi 

kurang 

tepat. 

dengan  

kalimat 

langsung 

dengan cara 

kasar. 

Melarang 1. Tuturan 

melarang 

disampaikan 

dengan santun 

dan 

menggunakan 

pemarkah 

maaf, tolong, 

3. Menggunakan 

kalimat 

larangan 

langsung dan 

menggunakan 

kata sapaan. 

4. Menggunakan 

kalimat 

Menggunakan 

tuturan 

melarang 

dengan kalimat 

langsung tanpa 

kata sapaan 

atau pemarkah 

kesantunan 

Melarang  

dengan 

kalimat 

langsung 

dengan 

pilihan diksi 

kurang 

tepat. 

Melarang 

dengan  

kalimat 

langsung 

dengan cara 

kasar. 
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silakan, mari, 

biar, ayo, coba, 

harap, hendak, 

dan sudi 

kiranya/sudilah 

kiranya/ sudi 

apalah kiranya, 

menggunakan 

kata sapaan   

2. Menggunakan 

tuturan berupa 

kalimat 

melarang 

secara tidak 

langsung. 

larangan 

dengan diksi 

yang santun. 

memerintah. 

 

3.3.1.3 Identifikasi Data Strategi Kesantunan Tindak Tutur Direktif 

Identifikasi terhadap data yang merupakan strategi kesantunan yang dipilih 

oleh penutur untuk menjaga muka positif dan negatif dari petutur dan penutur. 

Untuk menentukan identifikasi tersebut, maka dibuat indikatir tentang strategi 

kesantunan tersebut: 

Tabel 3.7 

Indikator Strategi Kesantunan 

 

Strategi kesantunan 

 

Indikator Strategi Kesantunan 

Bald On Record 

Penutur menggunakan tuturan secara 

langsung tanpa basa basi. 

Strategi Memerhatikan kebutuhan Penutur menggunakan tuturan dengan 
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Kesantunan 

Positif 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

petutur  memerhatikan kebutuhan petutur. 

Membesar-besarkan perhatian 

pada petutur 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

memberikan perhatian terhadap 

petutur. 

Menguatkan minat petutur  
Penutur menggunakan tuturan dengan 

menguatkan minat petutur. 

Menggunakan penanda 

identitas kelompok  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan penanda identitas 

kelompok. 

Mencari persetujuan  
Penutur menggunakan tuturan dengan 

mencari persetujuan.  

Menghindari ketidaksetujuan  

  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menghindari ketidaksetujuan. 

Menunjukkan hal-hal yang 

dianggap mempunyai 

kesamaan  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menunjukkan hal-hal yang dianggap 

mempunyai kesamaan. 

Menggunakan lelucon  

 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan lelucon.  

Memberikan tawaran atau 

janji 

 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

memberikan tawaran atau janji. 

Menunjukkan keoptimisan 

  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menunjukkan keoptimisan.  

Melibatkan petutur dalam 

aktivitas  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

melibatkan petutur dalam aktivitas.  

Memberikan pertanyaan atau 

meminta alasan 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

memberikan pertanyaan atau 

meminta alasan.  
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Menyatakan hubungan secara 

timbal balik 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menyatakan hubungan secara timbal 

balik. 

Memberikan penghargaan 

pada petutur   

Penutur menggunakan tuturan dengan 

memberikan penghargaan pada 

petutur. 

Strategi 

Kesantunan 

Negatif 

  

  

  

  

  

  

  

Menggunakan ujaran tidak 

langsung 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan ujaran tidak langsung. 

Menggunakan kalimat 

berpagar   

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan kalimat berpagar. 

Menunjukkan rasa pesimis 

 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menunjukkan rasa pesimis.  

Meminimalkan beban  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

meminimalkan beban. 

Menunjukkan penghormatan 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menunjukkan penghormatan. 

Meminta maaf  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

meminta maaf. 

Menyatakan hal yang 

merupakan pengancaman 

muka sebagai aturan umum  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menyatakan hal yang merupakan 

pengancaman muka sebagai aturan 

umum  

Nominalisasi 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

nominalisasi. 

Strategi Off 

Record 

  

  

Memberi isyarat   
Penutur menggunakan tuturan dengan 

memberi isyarat. 

Memberi petunjuk  
Penutur menggunakan tuturan dengan 

memberi petunjuk. 
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Mengemukakan praanggapan 
Penutur menggunakan tuturan dengan 

mengemukakan praanggapan. 

Mengatakan kurang dari 

seharusnya  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

mengatakan kurang dari seharusnya. 

Mengatakan lebih dari 

seharusnya  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

mengatakan lebih dari seharusnya. 

Menggunakan tautologi 

 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan tautologi. 

Menggunakan kontradiksi   
Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan kontradiksi. 

Menggunakan ironi  
Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan ironi. 

Menggunakan metafora 

   

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan metafora. 

Mengggunakan pertanyaan 

retorika  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

mengggunakan pertanyaan retorika. 

Menggunakan ujaran 

bermakna ganda  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menggunakan ujaran bermakna 

ganda. 

Menyamarkan objek 

pengancaman muka 

Penutur menggunakan tuturan dengan 

menyamarkan objek pengancaman 

muka. 

Overgeneralisasi   
Penutur menggunakan tuturan dengan 

overgeneralisasi. 

Memindahkan hal dapat 

mengancam muka pada orang 

lain yang tidak terancam  

Penutur menggunakan tuturan dengan 

memindahkan hal dapat mengancam 

muka pada orang lain yang tidak 

terancam. 
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Menggunakan elipsis  
Penutur menggunakan tuturan dengan 

Menggunakan ellipsis. 

Strategi Don't Do FTA 

 

Penutur lebih baik tidak berbicara 

apapun atau berdiam diri. 

 

3.3.2  Klasifikasi Data 

 Pada tahapan ini peneliti membuat klasifikasi data sesuai dengan indikator 

pada penelitian sehingga memudahkan dalam analisis data. Data dikelompokkan 

berdasarkan klasifikasi berikut ini: 

 

3.3.2.1 Klasifikasi Wujud Tindak Tutur Direktif 

 Wujud tindak tutur direktif diklasifikasikan sesuai dengan indikator dari 

wujud tindak tutur direktif tersebut. Ada tiga jenis tindak tutur yang digunakan 

dalam penelitian ini dan diklasifikasikan sesuai dengan bentuknya. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Wujud Tindak Tutur Direktif 

 

Jenis Tindak 

Tutur Direktif 

 

Wujud Tindak Tutur Direktif (TTD) 

Memerintah TTD memerintah biasa 

TTD memerintah permintaan 

TTD memerintah ajakan 

TTD memerintah suruhan 

TTD memerintah desakan 

Melarang TTD melarang dengan ucapan “terima kasih” 
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TTD melarang dengan menggunakan kata “jangan” 

TTD melarang dengan menggunakan 

“maaf”…dilarang” atau “dilarang” 

TTD melarang dengan menggunakan “mohon…tidak” 

atau “mohon…jangan”  

TTD melarang dengan menggunakan 

“sebaiknya…tidak” atau “sebaiknya…“jangan” 

TTD melarang dengan “tidak boleh” 

 

3.3.2.2 Klasifikasi Tingkat Kesantunan Tindak Tutur Direktif 

 Pada pengelompokan data tentang tingkat kesantunan, maka data 

dikelompokkan sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh ahli. Pada penelitian 

ini dipilih beberapa ahli sesuai dengan bidangnya, yaitu Prof Dr. Aceng Rakhmat 

dari Universitas Negeri Jakarta, beliau adalah guru besar dalam bidang bahasa. 

Kedua, Dr. Indrani Dewi Anggraeni, ahli bahasa dan budaya dari Seamolec. 

Ketiga, drg Gita Ayuningtyas, S.KG., M.Kes yang merupakan seorang dokter gigi 

dan dosen etika profesi dan hukum kesehatan. Serta salah satu dosen etika hukum 

kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Tri Okta Ratnaningtyas, S.K.M., 

M.Kes. Data yang telah diperoleh dari lapangan dan diuji keajegannya dinilai oleh 

penilai ahli dengan menggunakan semantic deferential seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Penilai ahli memberikan pemeringkatan terhadap isian yang sudah 

dikumpulkan melalui tes melengkapi wacana. Penilai ahli memberikan  nilai 

Tidak santun Sangat santun 

1 5 3 2 4 
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dengan angka mulai dari angka 1 hingga angka 5, angka-angka tersebut memiliki 

kadar penlilaian dari angka 1 (tidak santun) hingga angka (5) bernilai santun.  

 Perhitungan nilai tingkat kesantunan tindak tutur direktif dengan 

menggunakan rumus berikut:  

 

Tingkat Kesantunan = 
                                           

                                                    
 

 

Adapun rentang nilai yang digunakan untuk menentukan kategori tingkat 

kesantunan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.9 

Interpretasi Nilai Tingkat Kesantunan 

Nilai Tingkat 

Kesantunan 

Interpretasi Nilai TK 

 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 – 1,00 

Tidak Santun 

Kurang Santun 

Cukup Santun 

Santun 

Sangat Santun 

 

 

3.3.2.3 Strategi Kesantunan Tindak Tutur Direktif 

 Klasifikasi penggunaan strategi kesantunan tindak tutur direktif didasarkan 

pada teori Brown dan Levinson. Data dikelompokkan sesuai dengan penggunaan 

strategi yang digunakan sesuai indikator yang telah dibahas pada subbab 

sebelumnya.  

 

3.3.3 Pengujian Hipotesis  
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Untuk menguji pengaruh gender, jaminan kesehatan, latar pendidikan, dan 

usia petutur, serta gender penutur terhadap variabel terikat maka digunakan alat 

bantu EVIEWS. Perhitungan yang digunakan yaitu: 

a. Untuk menilai pengaruh simultan dan parsial variabel prediktor 

terhadap variabel response apakah bermakna secara statistik atau 

tidak dengan menggunakan nilai F. Jika nilai p value Prob (LR-

Statistic) > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak dan jika Prob 

(LR-Statistic) < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

b. Adjusted R-Square untuk melihat pengaruh variabel prediktor 

secara simultan untuk menjelaskan variabel respon.  

c. Nilai R dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Interpretasi nilai R dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10 

Interpretasi Nilai R 

 

Interval Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-09,599 Cukup 

0,60-0.799 Tinggi 

0,80-1,000 Sangat Tinggi 

 

 

 

3.3.4 Penarikan Simpulan 

Pada tahapan terakhir dalam analisis data, yang dilakukan adalah 

melakukan penarikan simpulan yang bertujuan untuk membuat simpulan terhadap 

rumusan masalah yang teklah diajukan. Pada tahapan ini, peneliti membuat 

simpulan terkait dengan temuan penelitian yang telah dihubungkan dengan teori-
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teori yang relevan dengan penelitian serta melihat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

 


