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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk 

menjawab terhadap: 1) Karakteristik tuturan guru sains dilihat dari jenis tindak 

tutur; 2) Peluang atau kemungkinan siswa faham dan yakin dari penjelasan 

berdasarkan jenis tindak tutur dan strategi komunikasi yang digunakan guru sains. 

Untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan adanya 

sebuah prosedur penelitian. Sebab, sebuah penelitian tentunya tidak dapat 

dikatakan penelitian ilmiah jika tidak memiliki sebuah prosedur penelitian. Oleh 

sebab itu, dalam  bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan: jenis 

penelitian, data dan sumber data,  pengembangan isntrument, prosedur 

pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data. Kelima hal tersebut akan 

peneliti jelaskan sebagai berikut.  

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan cara dan prosedur analisis datanya penelitian ini dilakukan 

melalui metode deskriptif yang lebih bersifat kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan penggunaan jenis penelitian deskriptif dikarenakan untuk 

menggambarkan tuturan yang digunakan oleh guru sains yang nantinya akan 

diklasifikasikan berdasarkan jenis tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle 

(1975). Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan karakteristik 

tuturan guru berdasarkan jenis tindak tutur. Selanjutnya, dari klasifikasi tersebut 

dapat diambil beberapa tuturan yang memungkinkan berpeluang siswa yakin dan 

faham terhadap penjelasan berdasarkan tindak tutur yang digunakan oleh guru 
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sains. Pendeskripsian tersebut, mulai dari klasifikasi sampai identifikasi tentunya 

diperlukan pandangan yang dikembangkan oleh peneliti yang dituangkan ke 

dalam bentuk kata-kata. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini merupakan deskriptif 

yang lebih bersifat kualitatif.  

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik yang 

memfokuskan pada teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle (1979) mulai 

dari jenis-jenis ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi sampai 

dengan IFID. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian pragmatik, sebuah 

tuturan akan selalu memiliki makna yang mengimplikasikan pada suatu tindakan 

dan konteks dari mitra tutur. Tuturan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah 

tuturan yang disampaikan guru sains pada saat memberi penjelasan di dalam 

kelas. Sementara mitra tutur dalam konteks ini adalah siswa yang sedang 

mendapatkan pembelajaran dari guru sains. 

 

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 

Dalam pengambilan sumber data, peneliti sengaja menyamarkan nama 

sekolah dan nama guru sains. Hal tersebut berkaitan dengan kode etik penelitian 

yakni salah satunya jangan membahayakan partisipan (Cresswell, 2010: 132) dan 

(Bailey, 2007: 17). Dalam penelitian ini, didapatkan hasil tuturan guru yang 

memberi peluang atau tidaknya siswa teryakinkan dan faham dari pembelajaran. 

Tentunya, jika disampaikan secara transfaran mengenai data informan, 

dikhawatirkan akan mendapat kritikan secara langsung dari pihak yang 

berkepentingan.  
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Berdasarkan sumber data yang diambil penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) karena data berupa teks lisan yaitu konversasi linguistik 

yang terjadi pada proses interaksi (tindak tutur) dalam pembelajaran antara guru 

sains dengan peserta didik. Penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah swasta di 

Bandung. Alasan penentuan sekolah tersebut, yakni: pertama, sekolah tersebut 

berdekatan dengan tempat tinggal peneliti sehingga peneliti pun tahu mengenai 

situasi dan latar belakang sekolah tersebut dan dengan memilih sekolah tersebut 

dapat mengefektifkan waktu dan biaya; kedua, ditemukannya kekhasan berbahasa 

pada saat menjelaskan di dalam kelas dari ketiga guru sains; ketiga, ketika 

dilakukan observasi awal hasil persepsi siswa menunjukkan bahwa  guru yang 

paling disukai dan tidaknya ketika menjelaskan di dalam kelas kedua-duanya 

ditujukan untuk kelompok guru sains.  

Adapun sumber data kedua yakni berasal dari tuturan guru sains sebagai 

berikut. Pertama, guru biologi yang dijadikan sumber data adalah seorang 

perempuan dengan usia 41 tahun. Pendidikan terakhir yaitu S1 Pendidikan Agama 

dan S1 pendidikan Biologi. Yang menjadi alasan diambilnya data dari guru 

biologi tersebut karena berdasarkan hasil observasi awal yakni jawaban angket 

siswa menunjukkan bahwa guru biologi ini merupakan guru yang paling 

difaforitkan karena penjelasan di dalam kelas mudah dimengerti. Sehingga dari 

persepsi siswa tersebut, menarik  peneliti untuk mengambil data. 

Kedua, guru fisika yang dijadikan sumber data adalah seorang laki-laki 

dengan usia 41 tahun. Pendidikan terakhir S2 Pengajaran Fisika. Yang menjadi 

alasan diambilnya data dari guru fisika tersebut karena berdasarkan hasil 
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observasi awal yakni jawaban angket siswa menunjukkan bahwa guru fisika ini 

merupakan guru yang paling ditakuti oleh siswa. Banyak siswa yang tidak 

mengerti dengan penjelasannya di dalam kelas. Sehingga, tuturan guru fisika ini 

menarik untuk diteliti. 

Ketiga, guru kimia yang dijadikan sumber data adalah seorang perempuan 

dengan usia 39 tahun. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama dan S1 

Pendidikan Kimia. Yang menjadi alasan diambilnya data dari guru kimia tersebut 

karena berdasarkan hasil observasi awal yakni jawaban angket siswa 

menunjukkan bahwa guru kimia ini merupakan guru yang disukai juga 

dikarenakan gaya bertuturnya yang khas, simpel, dan mudah dimengerti. 

Sehingga, tuturan guru kimia ini juga menarik untuk diteliti. 

Selanjutnya, sumber data ke tiga yakni siswa kelas XI IPA di sekolah 

tersebut dengan jumlah 35 orang. Yang terdiri dari 21 siswa perempuan dan 14 

siswa laki-laki. Penentuan kelas dan siswa ini tentunya telah ditentukan pada saat 

observasi awal. Yakni berdasarkan keefektifan pengambilan data di kelas. 

Keefektifan di sini dapat melihat pada kualitas yang dimiliki siswa secara 

personal, suasana di kelas yang cenderung tertib, latar belakang siswa yang 

beragam dari berbagai kalangan dan daerah. 

 

3.3  Pengembangan Instrumen 

Dalam bahasa Inggris sering terdengar ungkapan seperti “garbage tool 

garbage result”. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan instrumen yang keliru 

atau kurang tepat akan memberikan hasil  penelitian yang menyesatkan. 

Sebaliknya penggunaan instrumen yang tepat akan menghasilkan penelitian yang 
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akurat (Cresswell, 2009). Data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen 

tertentu akan dideskripsikan dan dilampirkan atau digunakan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Instrument yang peneliti gunakan 

adalah sebagai berikut: 

Pertama adalah observasi. Jika Mahsun (2005: 218) menyebut teknik 

observasi ini sebagai metode simak. Akan tetapi, peneliti lebih cenderung 

menggunakan istilah „observasi‟ sama halnya dengan apa yang digunakan oleh 

Meleong (2001) dan Gunarwan (2002). Sebab teknik simak dilakukan apabila 

peneliti mengambil data dengan langsung mewawancarai informan. Sedangkan 

observasi ini dilakukan hanya untuk melakukan pengamatan terkait penentuan 

subjek penelitian. Adapun informasi yang ingin didapatkan langsung, peneliti 

melakukan penyebaran angket.  

Kedua adalah angket. Angket dalam hal ini merupakan bentuk kuesioner 

sederhana yang digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa. Informasi ini 

akan berguna untuk mendukung pemaparan dalam latar belakang masalah. Dalam 

angket ini, melengkapi penentuan guru yang akan dijadikan sumber data. Angket 

ini diisi oleh siswa pada saat dilakukan observasi. Seperti contoh angket di bawah. 

Tabel 3.1 

Angket observasi 

No: 

Nama Responden:                                   

1. Pelajaran manakah sulit difahami oleh Anda? 

2. Siapakah guru yang paling difahami ketika menjelaskan? 

Alasannya … 

3. Siapakah guru yang paling sulit difahami ketika menjelaskan? 

Alasannya… 
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Keempat adalah rekaman. Rekaman ini dilakukan pada saat guru sains 

menyampaikan materi ajar di dalam kelas. Sehingga, dari rekaman ini hasilnya 

ditranskripsi ke dalam bentuk tulisan yang nantinya akan dijadikan data utama 

dalam penganalisisan. 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam prosedur pengumpulan data, dibagi ke dalam tiga teknik yaitu 

observasi, perekaman, dan angket. Pertama observasi. Taknik observasi ini dibagi 

ke dalam tiga tahap. Yaitu observasi awal, dalam kegiatan ini peneliti melakukan 

pengenalan terhadap sekolah yang akan dipilih, mendapat informasi untuk 

penentuan kelas yang akan diteliti. Penentuan kelas tersebut berdasarkan 

pertimbangan dari guru-guru setempat yang paling efektif untuk dilakukan 

pengambilan data. Kemudian observasi lanjutan, observasi ini ditujukan untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang situasi di dalam kelas, guru 

yang akan dijadikan sampel penelitian. Terakhir observasi akhir, kegiatan ini 

berguna untuk mengecek kembali jika data masih kurang,. Tehnik observasi ini 

dipadukan pula dengan pencatatan langsung, sebagai laporan dari hasil observasi. 

Teknik kedua, yaitu penyebaran angket. Angket ini disebarkan dan diisi 

oleh siswa yang telah ditentukan berdasarkan kriteria pada tahap observasi. 

Penyebaran angket ini dilakukan dua kali. Angket pertama ditujukan untuk 

mendapat kriteria guru yang mudah difahami dalam proses pembelajarannya oleh 

siswa serta guru yang tindak tuturnya sulit difahami oleh siswa. Setelah dapat 

diketahui guru yang disukai (dimengerti tindak tuturnya) kemudian untuk 

menjaga kealamian data, peneliti menunjuk satu siswa yang akan membantu 
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dalam pengambilan data. Angket kedua ditujukan untuk memberikan sedikit 

masukan mengenai siswa faham tidaknya terhadap materi yang disampaikan. 

Sebab, angket kedua berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah 

disampaikan oleh guru sains pada waktu itu. 

Teknik ketiga, yaitu dengan perekaman. Perekaman ini diambil secara 

diam-diam oleh siswa yang dipilih menjadi juru kunci. Hal ini dilakukan untuk 

mendapat data sealami mungkin. Dalam rekaman ini akan diketahui tindak tutur 

guru dalam pembelajaran di kelas. Rekaman ini, dijadikan sebagai sumber data 

utama dalam penganalisisan. Perlu dicatat, pengambilan data ini dilakukan enam 

kali. Yaitu terhadap tindak tutur guru fisika, kimia, dan biologi. 

3.4 Prosedur pengolahan Data 

Prosedur pengolahan data dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu: 

Tahap 1. Proses transkripsi, karena sumber data berbentuk rekaman. Maka, 

rekaman tersebut ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Hal itu untuk 

mempermudah dalam proses penganalisisan. 

Contoh:  Okey, Assalamu’alaikum Wr.Wb. Okey, kita hari ini akan membahas 

tentang sistem ekskresi. Okey, di dalam makhluk hidup ya! Ciri 

daripada makhluk hidup ini salah satunya adalah melakukan yang 

namanya? Metabolisme… (transkrip data guru biologi). 

Tahap 2. Proses klasifikasi. Tahap ini, tuturan guru sains yang telah 

ditranskripsi akan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis ilokusi  asertif, direktif, 

komisif, ekspresif, deklarasi dan untuk diketahui ilokusinya. Seperti pada tabel 

analisis di bawah ini. 
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3.2  Klasifikasi Tuturan Guru Sains Berdasarkan Jenis Tindak Tutur 

No. Wujud Tuturan Jenis-Jenis Ilokusi Ilokusi 

6. Okey, Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 
Asertif dalam bentuk 

menyatakan. 

Meminta perhatian siswa 

dan menyatakan bahwa 

pembelajaran di mulai. 

7. 

Okey, kita hari ini akan 

membahas tentang sistem 

ekskresi. 

Asertif dalam bentuk 

menyatakan. 

Meminta perhatian siswa 

dan memberitahu tentang 

materi yang akan dipelajari. 

8. 
Okey, di dalam makhluk hidup 

ya! 

Asertif dalam bentuk 

menyatakan. 

Meminta perhatian siswa 

dan memberi penjelasan. 

 

3.3 Frekuensi Kemunculan Tuturan pada Jenis Tindak Tutur 

JJI Ilokusi f % R 

1.Asertif 

Menyatakan  Mengecek kehadiran siswa 

 Memberi penjelasan 

1 

149 

 

0,24  

35,9 

10 

1 

 

Menunjukkan  Menunjukkan gambar, menekan siswa 

supaya ingat materinya. 

2 0,48 7 

Memberitahu 

 Memberi informasi dan meyakinkan 

siswa. 

 Menjelaskan  sebuah perumpamaan. 

1 

 

1 

0,24 

 

0,24 

8 

 

8 

 

Tabel analisis ini terbagi ke dalam dua bagian. Tabel 3.1, digunakan untuk 

mengelompokkan tuturan guru yang ditranskripsi ke dalam bentuk tulisan. 

Pengelompokkan tersebut berdasarkan wujud tuturan per kalimat, jenis-jenis 

ilokusi beserta bentuk-bentuk yang muncul pada tuturan guru sains, dan 

mengetahui ilokusinya apa. Tabel 3.2, digunakan untuk penghitungan jenis tindak 

tutur yang muncul dan ilokusinya untuk apa. Tabel ini akan berguna untuk 

menguatkan hasil analisis dan melihat karakteristik yang muncul dari tuturan guru 

berdasarkan jenis tindak tutur. Tentunya hal ini diperbolehkan, sebab menurut 

Mahsun (2005: 233), meskipun dalam analisis kualitatif, data yang dianalisis ini 

bukan berupa kata-kata, namun pada hakikatnya dalam analisis kualitatif tidak 

tertutup kemungkinan pemanfaatan data kuantitatif. Penggunaan data kuantitatif 

sekaligus memperkaya analisis kualitatif itu sendiri. 
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Dalam penentuan jenis tindak tutur dan ilokusinya, peneliti melihat 

terlebih dahulu bentuk gramatikal dari tuturan tersebut. Sebab, sebelum 

menganalisis ilokusinya maka diharuskan melihat terlebih dahulu bentuk dari 

tuturan tersebut (lokusi). Penentuan bentuk gramatikal di sini berdasarkan bidang 

sintaksis yakni kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Akan tetapi, 

dalam melihat bentuk gramatikal ini tidak secara langsung dikelompokkan. 

Melainkan, pengamatan yang dilakukan peneliti secara sepintas saja. Alasannya, 

pertama kajian ini lebih menitik beratkan pada kajian pragmatik yakni berkaitan 

dengan isi dan maksud penutur; kedua, dalam menentukan bentuk secara sepintas 

pun akan lebih mudah ditentukan. Analisis bentuk ini hanya sebagai penguat data 

di dalam pembahasan.  Selanjutnya, dari hasil klasifikasi tersebut kemudian 

dilakukan penghitungan berdasarkan jenis tindak tutur yang muncul pada tuturan 

guru sains yang nantinya akan memberi pertimbangan dalam proses analisis. 

Tahap 3. Proses identifikasi. Dari hasil klasifikasi tersebut kemudian 

diidentifikasi atau dipaparkan kembali dengan mendeskripsikan hasilnya. Untuk 

menganalisis wujud tuturan di atas terdapat enam indikator yang telah ditentukan 

pada Bab 2 berdasarkan pandangan dari para ahli. Pertama, tuturan dideskripsikan 

berdasarkan bentuk gramatikal; kedua, tuturan diidentifikasi berdasarkan alasan 

dimasukkannya ke dalam jenis tindak tutur tertentu; ketiga, melihat persentase 

kemunculan jenis tindak tutur; keempat mengidentifikasi pilihan kata (diksi), 

intonasi, jeda yang tentunya masuk ke dalam salah satu analisis IFID; kelima, 

melihat keruntutan pesan yang disampaikan; keenam Interaksi guru untuk 

merangsang siswa lebih aktif dan tentunya melihat respon siswa yang muncul 
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(apakah siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru). Keenam indikator 

ini akan memunculkan karakteristik dari masing-masing tuturan guru sains. Dari 

karakteristik tersebut, akan diambil karakteristik yang dominan dan akan menjadi 

bahan analisis untuk mengetahui peluang atau kemungkinan siswa yakin dan 

faham terhadap penjelasan guru. 

Untuk lebih jelasnya sebagaimana contoh analisis di bawah ini. 

3.4 Peluang Teryakinkan dan Fahamnya Siswa Terhadap Penjelasan Guru 

No. Wujud Tuturan 
Jenis-Jenis Tindak 

Tutur 
Ilokusi 

1. Nah, di dalam nefron ini banyak 

sekali bagian-bagian daripada 

ginjal, yang nantinya akan 

membantu proses pembentukan 

daripada urine sebagai hasil 

ekskresinya atau sebagai 

filtrasinya, ya! 

Asertif dalam 

bentuk 

menyatakan. 

Memberikan 

penjelasan 

sekaligus 

meyakinkan 

siswa agar faham 

terhadap 

penjelasan. 

 

Misalnya, dilihat dari bentuk gramatikalnya tuturan di atas merupakan 

kalimat perintah. Akan tetapi, jika kita isi tuturan di atas terdapat penanda “Nah, 

pernyataan, dan ya!”. Sedangkan yang menjadi inti pada tuturan tersebut adalah 

pernyataannya. Yakni guru ingin memberikan penjelasan mengenai sistem 

eksresi. Adapun penanda “nah” digunakan oleh guru biologi untuk mencari 

perhatian dan penanda “ya” digunakan untuk memberi tekanan untuk meyakinkan 

siswa agar faham terhadap pemaparan yang disampaikan guru. Sehingga, wujud 

tuturan di atas dikelompokkan ke dalam jenis tindak tutur asertif dalam bentuk 

menyatakan. Tuturan tipe seperti ini menjadi salah satu karakteristik tuturan guru 

sains dalam menyampaikan materinya. Analisis seperti ini, untuk menjawab 

rumusan masalah nomor satu. 
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Kemudian untuk mengetahui peluang atau kemungkinan siswa yakin dan 

faham terhadap tuturan yang disampaikan guru sains, melanjutkan identifikasi 

dari hasil karakteristik tuturan yang muncul tersebut. Misalnya, karakteristik di 

atas banyak ditemukan dalam tuturan guru biologi. Dalam hal ini, terlihat adanya 

usaha guru biologi untuk menarik perhatian siswa ditengah-tengah ia memberikan 

penjelasan. Lebih jelasnya, seperti pada contoh tuturan guru biologi di bawah ini. 

Tuturan guru: “Okey, Assalamu‟alaikum Wr.Wb. Okey, kita hari ini akan 

membahas tentang sistem ekskresi. Okey, di dalam makhluk 

hidup ya!” 

Tuturan di atas merupakan tuturan guru biologi saat membuka 

pembicaraan di kelas. Pada tuturan tersebut terdapat penanda “okey..”.Fungsi 

tuturan tersebut disampaikan oleh guru biologi sebagai sebuah strategi agar ia 

dapat diperhatikan oleh siswa. Terdapat tiga penanda “okey” dalam tuturan yang 

berdekatan. “okey” pertama digunakan untuk mencari perhatian siswa bahwa 

pembelajaran akan segera dimulai. “okey” kedua selain untuk membuat siswa 

tetap fokus yakni sebagai penegasan terhadap topik yang akan disampaikan. 

“okey” ketiga tetap mencari perhatian siswa dan untuk membuka penjelasan yang 

akan disampaikan. Selain hal tersebut fungsi penanda “okey” menunjukkan 

adanya power dari penutur. Sehingga dengan strategi seperti ini menunjukkan 

tuturannya ingin didengar oleh siswa.  Apalagi diakhir tuturan di atas guru biologi 

menambahkan penanda “ya!” yang seolah-olah guru biologi mengikat siswa 

terhadap pernyataan yang disampaikan agar siswa tidak beralih pandangan atau 

perhatian. 
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 Walaupun demikian, tuturan guru biologi di atas tidak dimasukkan ke 

dalam jenis tindak tutur direktif yang menghendaki siswa melakukan tindakan 

yang diinginkan guru. Sebab, tuturan di atas intinya adalah bentuk pernyataan 

maka dalam hal ini masuk ke dalam jenis tindak tutur asertif dalam bentuk 

menyatakan. Pada tuturan pertama, guru mengucapkan salam. Salam dalam hal 

ini, tidak berilokusi meminta jawaban siswa. Akan tetapi merupakan pernyataan 

atau tanda dimulainya sebuah pembelajaran. Pandangan ini digunakan pula dalam 

tuturan selanjutnya. Sehingga, dengan penanda yang berfungsi untuk mencari 

perhatian siswa, pada dasarnya guru menginginkan agar pernyataannya 

diperhatikan. Jadi, yang menjadi inti pada tuturan di atas adalah pernyataannya. 

 Dari penjelasan tersebut, tuturan di atas berpeluang atau memberi 

kemungkinan pada siswa untuk yakin dan faham terhadap penjelasan materi. 

Walaupun belum sampai ke dalam tuturan yang berisi penjelasan, tetapi guru 

mengikat perhatian siswa terlebih dahulu. Tuturan dengan tipe seperti ini banyak 

ditemukan dalam data tuturan guru biologi. Sebab dengan menggunakan tipe 

tuturan seperti ini, guru biologi mempunyai keuntungan agar pernyataannya bisa 

diperhatikan. Sebab, bagaimana mungkin siswa akan faham terhadap penjelasan 

guru, sedangkan diperhatikan saja tidak. Tuturan di atas merupakan pintu gerbang 

masuknya sebuah peluang siswa untuk faham dan yakin terhadap penjelasan guru. 

Tahap 4. Proses evaluasi. Tahap ini, dilakukan untuk memonitor kembali 

hasil analisis yang dirasa masih kurang. Kemudian, menarik garis merah hasil dari 

temuan dan pembahasan penelitian ini yang dipaparkan ke dalam bentuk 

kesimpulan.  


