
BAB 3

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Dikatakan sebagai metode deskriptif kualitatif, oleh karena penelitian ini bercirikan: (1)

lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci,

(2) data yang dikumpulkan berupa deskripsi gejala kebahasaan, (3) penelitian ini

dianalisis secara deduktif, (4) penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipan, dan

(5) penelitian ini lebih ditekankan pada proses daripada produk.

Ciri-ciri tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian deskriptif kualitatif yang

dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1982: 27-29). Dengan demikian penggunaan

studi deskriptif dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan dan

menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang memeriukan dukungan, proses yang

sedang beriangsung, akibat yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang

berkembang. Karena itu kriteria yang dikemukakan para ahli di atas sejalan dengan

tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan penggunaan ragam bahasa lisan oleh para

khatib di Kodya Bandung.

Penelitian deskriptif kualitatif meliputi (1) studi kasus, (2) studi pengembangan,

(3) studi follow up , (A) analasisi dokumentasi, (5) analisis kecenderungan, (6) survei,

dan (7) studi korelasi. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini termasuk ke dalam studi

kasus.

Bogdan dan Biklen (1982:58) mengatakan bahwa studi kasus adalah a

detailed examanition of one setting, or one single subject, or one single depositoryof

document or one particular event, la melanjutkan bahwa terdapat tiga perbedaan tipe
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studi kasus yang dilakukan secara kualitatif, yaitu (1) historical organizational case

studies, yang memusatkan perhatiannya pada suatu organisasi tertentu dalam waktu

yang lama, (2) observational case studies, yang memusatkan perhatiannya pada

observasi partisipan dan berfokus pada organisasi-organisasi tertentu ( misalnya :

sekolah, pusat rehabilitasi ) atau beberapa aspek organisasi, dan (3; life history, yang

memusatkan perhatiannya pada peristiwa riwayat seseorang.

Tipe studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah observational case

studies. Dengan menggunakan studi kasus observasional, penulis berharap dapat

menemukan gambaran mengenai kebiasaan para khatib dalam memberikan

khotbahnya, sehingga dapat terjawab pertanyaan: apa, mengapa, dan bagaimana

ragam bahasa yang digunakan oleh para khatib tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi

lapangan dan wawancara. Yang diobservasi dalam hal ini adalah penggunaan bahasa

oleh khatib disaat menyampaikan khotbahnya. Kecuali ekspresi dan gaya bicaranya,

penggunaan bahasa yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana

(sintagmatik), tidak mungkin diamati tuntas pada waktu itu. Karenanya, penulis

membantunya dengan observasi melalui perekaman. Hasil rekaman kemudian

ditranskrip secara utuh dan apa adanya ke drlam bahasa tulis untuk dikaji lebih lanjut.

Untuk lebih melengkapi data hasil rekaman, penulis juga mengadakan wawancara

kepada khatib yang bersangkutan dan kepada beberapa mustami.

3.2 Sumber Data dan Prosedur Penentuan Sampel

Data penelitian ini berupa lima buah khotbah hasil rekaman langsung sebagai

bahasa ragam lisan para khatib di Kotamadya Bandung. Sumber data penelitian ini

terdiri atas (1) sumber utama, yaitu khatib yang mendapat tugas untuk menyampaikan
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khotbahnya dalam salat Jumat, dan (2) pendengar (mustami), yakni orang yang turut

menyimak khotbah dari khatib yang bersangkutan. Adapun prosedur penentuan sampel

atas kedua sumber data tersebut ditentukan sebagai berikut.

1) Peneliti melakukan observasi dan pendataan terhadap keberadaan mesjid-mesjid

yang ada di Kodya Bandung.

2) Dengan berasumsi bahwa setiap mesjid dan khatibnya memiliki kebiasaan dan

karakter yang berlain-lainan, maka ditetapkan tiga kriteria mesjid. Penetapan

tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya heterogenitas data yang akan

diperoleh. Secara garis besar, mesjid yang biasa digunakan khotbah (Jumat) di

Kodya Bandung, meliputi tiga klasifikasi.

a) Mesjid dalam klasifikasi besar. Yang termasuk ke dalam kelas ini, tidak hanya

patokan ukuran fisiknya, melainkan pula banyaknya jamaah. Mesjid ini biasanya

terletak di tengah jantung kota, atau sekurang-kurangnya meliputi jamaah dari

berbagai lingkungan pemukiman (komplek). Biasanya khatibnya pun adalah yang

dianggap memiliki popularitas (kondang), jam terbang khotbahnya lebih banyak.

Demikian halnya dengan para audien (jamaah)-nya, yang dipandang lebih banyak

berasal dari kelas menengah ke atas, dan lebih heterogen.

b) Mesjid dalam klasifikasi menengah. Di samping ukurannya yang relatif lebih kecil

daripada mesjid besar, juga jumlah audiennya yang lebih sedikit. Mesjid yang ada

di suatu komplek tertentu, kami anggap mewakili mesjid kelas ini. Kualifikasi

kepopularitasan khatib tidak menjadi tuntutan mesjid kelas seperti ini. Namun

demikian, paling tidak khatib memiliki pengetahuan umum yang luas daripada

audien, di samping pula penguasaan bidang keagamaan yang mumpuni.

Sedangkan audien cenderung lebih homogen biladibandingkan dengan audien

yang ada di mejid besar, baik latar belakang pendidikan maupun ekonomi.

c) Mesjid dalam klasifikasi kecil. Karena ukuran fisiknya yang kecil, maka seimbang
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dengan rasio audien (jamaah) yan9 jumlahnya sedikit, terbatas pada masyarakat

yang ada di satu atau dua lingkungan RT. Umumnya yang lebih berperan sebagai

khatib di mesjid ini adalah tokoh di lingkungan tersebut. Penokohan mungkin

diletarbelakangi oleh pendidikan keagamaannya (kiyai, ustad) atau gelar

keagamaan (haji). Para audien sangat homogen, baik latar belakang pendidikan

maupun ekonomi.

Dari tiga klasifikasi mesjid yang telah ditetapkan di atas, kemudian ditentukan

unrtuk masing-masing sampel khatib. Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya

bias. Karena itu, khatib yang dipilih adalah mereka yang benar-benar sering berkutbah di

mesjid tersebut, atau yang latar belakangnya representasif dengan identitas mesjidnya.

Selain itu, topik khotbah juga menjadi salah satu pertimbangan pemilihan. Dengan

demikian, jumlah khatib yang ditetapkan sebagai sampel yaitu sebanyak lima orang,

yang masing-masing khatib itu menyampaikan topik khotbah yang beriainan.

Dalam pelaksanaan observasi tersebut, penulis juga berperan sebagai mustami,

bergabung dengan para mustami lainnya. Pada saat itu observasi langsung hanya

terfokus pada unsur-unsur di luar kebahasaan, sedangkan, pengamatan terhadap unsur-

unsur kebahasaannya itu sendiri dilakukan melalui perekamaman (tape recorder).

Proses perekamanan dimulai sejak khatib mulai pengucapkan salam pembuka (khotbah

pertama) sampai dengan khotbah selesai. Kecuali proses perekaman, penulis tidak

melakukan pencatatan lainnya, sebab ketika khotbah berlangsung para mustami tidak

diperkenankan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya selain menyimak apa yang

disampaikan khatib.

Sumber data lainnya berupa hasil wawancara terhadap para khatib dan para

mustami. Berbeda dengan hasil observasi, data ini daharapkan menjadi penjelas atau

pelengkap bagi sumber data pertama. Sebagaimana dikemukakan dalam tujuan

penelitian ini, bahwa penulis pun bermaksud memperoleh gambaran mengenai
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pengertian (pemahaman) para khatib tentang ragam bahasa juga efektivitas dari ragam

bahasa yang mereka gunakan. Untuk itu, cara yang harus dilakukan adalah dengan

mewawancara para khatib itu secara langsung dan mengetahui evektivitas khotbahnya

itu dengan cara bertanya kepada para audien. Adapun wawancara dengan mustami

(audien), proses penentuannya dilakukan secara acak; dalam arti, tidak dilakukan

pemilihan-pemilihan secara khusus. Baik wawancara kepada khatib maupun mustami

dilakukan secara informal, setelah khotbah itu berlangsung (selesai salat Jumat).

3.3 Teknik Pengumpulan dan Alisis Data

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Telah dikemukakan di atas, bahwa teknik yang digunakan dalam pengupulan data

bagi penelitian adalah teknik observasi langsung, perekaman bahasa, serta wawancara.

Teknik tersebut dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1) Merancang instrumen observasi maupun wawancara yang akan digunakan

dalam roses pengumpulan data.

2) Mengumpulkan data dari tiga sumber (klasifikasi mesjid) yang telah

ditetapkan, yakni melalui observasi langsung dan perekaman. Dalam hal ini

penulis mengobservasi pelaksanaan khotbah, dan guna melakukan

perekaman terhadap ragam bahasa yang digunakan khatib untuk kemudian

ditranskrip.

3) Secara bertahap, kami mencatat (menginventarisasi) ragam bahasa yang

dipandang menjadi identitas keragaman bahasa khotbah. Aspek yang penulis

catat dalam hal ini fonologi, morfologi, pilihan kata, sintaksis, dan unsur

wacananya.

4) Menganalisis data yang telah terkumpul, ditunjang dengan data yang
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diperoleh dari hasil wawancara.

5) Merangkum dan mengidentifikasi hasil analisis.

6) Membahas hasil analisis.

7) Merumuskan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

8) Menetapkan implikasi bagi pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam kegiatan penginventarisasian data, diadakan pemeriksaan dari

sumber data yang telah terkumpul. Kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

a) Menelaah bahasa khotbah yang telah ditranskrip.

b) Menandai unsur-unsur kebahasaan, yang meliputi unsur fonologi, morfologi,

pilihan kata, sintakasis, dan unsur wacana, dan yang dianggap sebagai

karakter atau ragam khas dari khotbah. Terutama dalam hal ini adalah unsur

bahasa yang merupakan hasil gejala interferensi dari bahasa Arab ke dalam

struktur bahasa Indonesia.

c) Memasukkan bagian-bagian yang telah ditandai itu ke dalam lembar

observasi yang telah disediakan.

3.3.2 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul disusun berdasarkan unsur-unsur kebahasaan, yang

digunakan oleh masing-masing khatib. Bersamaan dengan proses penyusunan data,

dilakukan pula proses identifikasi. Seperti yang tampak pada lembar instrumen,

pemasukkan data disertai pengidentifikasian, misalnya mana yang termasuk ragam

bahasa unsur fonologi, morfologi, dan setemsnya. Demikian halnya dengan (sub) ragam

yang mungkin terjadi pada unsur-unsur itu. Dalam unsur morfologi misalnya, kami telah

menyediakan tiga format kemungkinan terjadinya keragaman, yakni: pengimbuhan,

pengulangan, dan pemajemukan.
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Sehubungan dengan banyaknya data yang harus dianalisis dari enam khotbah yang

dikumpulkan, setelah ditranskrip temyata menjadi sekitar tiga puluh enam lembar-maka

penginteventarisasian yang dilakukan terhadap data yang dipandang signifikan sebagai

ciri ragam bahasa khotbah. Bentuk-bentuk keragaman yang sejenis dicatat beberapa

bagian saja, dengan disertai contoh-contoh penggunaannya.

Langkah berikutnya, setelah semua data teriventarisasi, dilakukan interpretasi

terhadap stmktur dan fungsi kebahasaan. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran

tentang fungsi-fungsi keragaman bahasa yang digunakan para khatib, dalam kaitannya

dengan efektivitas khotbah. Lembar hasil wawancara terhadap para khatib dan para

audien sangat membantu proses interpretasi tersebut.
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