
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kualitatif deskriptif 

yaitu prosedur penelitian data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007: 4). Peneliti memaparkan 

hasil penelitiannya dengan kata-kata. Pada penelitian ini, subyek penelitiannya adalah 

siswa dan guru SD 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi terpancang. 

Sutopo (2002: 112) memaparkan, bahwa pada penelitian terpancang, peneliti di dalam 

proposalnya sudah memilih dan menentukan variabel yang menjadi fokus utama sebelum 

memasuki lapangan. 

 

3.2 Objek Penelitian  

Arikunto (2006: 118) berpendapat bahwa objek penelitian adalah apa yang 

menjadi perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah kesantunan berbahasa 

dalam kalimat perintah yang digunakan guru dalam aktivitas pembelajaran ditinjau dari 

kajian pragmatik.  

3.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di SD 5 Gondangmanis Bae 

Kabupaten Kudus dan penelitian dilakukan pada September 2013 sampai dengan  

Januari 2014. 

3.2.2 Data dan Sumber Data  

Data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang berhasil dikumpulkan oleh 

peneliti dari dunia yang dipelajarinya (Sutopo, 2002: 72). 



Data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud informasi mengenai 

penggunaan kalimat perintah yang dipergunakan guru dalam aktivitas pembelajaran di 

SD 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus. 

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh (Arikunto, 2006: 129). 

Sumber data penelitian ini yaitu guru SD 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus, 

yang berjumlah 16 guru.  

 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006: 130). Populasi 

penelitian ini adalah guru dan Siswa SD 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus. 

  

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling  

Cara pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan atau purposive 

sample dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau 

daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel dengan cara 

bertujuan ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga 

dapat mewakili populasi (Arikunto, 2006: 140).   

Menurut Sugiyono (2005: 53-54), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berarti pengambilan 

sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu (karakteristik) yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang sudah diketahui sebelumnya.   

Adapun karakteristik yang muncul dalam penelitian ini yaitu guru cenderung 

selalu mempergunakan kalimat perintah dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Sampel 

dalam penelitian ini yaitu 6 guru kelas yang selalu melakukan aktivitas pembelajaran di 



kelas dengan siswa. Adapun sampel dari siswa yaitu diambil 10 siswa setiap kelasnya 

baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Dari sampel inilah nanti akan diketahui 

jawaban dan pernyataan yang diberikan baik oleh guru maupun siswa.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu: teknik angket dan 

teknik wawancara mendalam (indepth interviewing).    

3.4.1 Teknik angket 

Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data 

dalam penelitian (Sutopo, 2002: 70). Teknik angket dalam penelitian kualitatif 

bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai penggunaan kalimat perintah 

yang dipergunakan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Bentuk pertanyaan yang 

diberikan ditujukan kepada guru dan siswa dengan masing-masing berjumlah 19 

pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dan diberikan jawaban alternatif serta isian, 

agar guru dan siswa mudah dalam menjawab pertanyaan dan pernyataan. Penyebaran 

angket dilakukan pada tanggal 10 September 2013, disebarkan kepada 90 siswa dan 

16 guru. 

Fungsi  teknik  ini  merupakan  usaha  untuk  mendapatkan  data  awal, 

sebelum peneliti memasuki lapangannya (Sutopo, 2002: 71). Data awal diperoleh 

dengan cara memilih penggunaan kalimat perintah yang menunjukkan kesantunan 

berbahasa dan yang dianggap kurang santun dalam penggunaannya pada aktivitas 

pembelajaran. Setelah penyebaran angket, terpilih 25 angket siswa yang termasuk 

dalam kriteria penelitian yakni mengetahui penggunaan kalimat perintah dan 



keterkaitannya dengan kesantunan berbahasa. Sedangkan dari guru terpilih 10 angket 

yang dapat menunjukkan sikap dan tindakan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan 

kalimat perintah tersebut. 

  

3.4.2 Teknik Wawancara Mendalam (indepth Interviewing)  

Menurut Sutopo (2002: 59) wawancara mendalam bisa dikatakan pertanyaan 

dan jawabannya diserahkan atau berada pada orang yang diwawancarai. Sifat dari 

wawancara mendalam adalah  open ended  dan mengarah pada kedalaman informasi, 

serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali 

pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang dapat bermanfaat untuk 

menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara mendalam. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

Teknik rekam adalah perolehan data dengan cara merekam pemakaian bahasa 

lisan yang bersifat spontan dengan menggunakan alat bantu yang berupa tape 

recorder (Subroto, 1992: 36). 

 Responden mengemukakan informasinya secara lisan dalam hubungan tatap 

muka, maka responden tidak perlu menuliskan jawabannya, karena memakai teknik 

rekam (Faisal, 1982: 213).   

Teknik wawancara mendalam dipergunakan untuk mengetahui tanggapan 

siswa dan guru mengenai kesantunan berbahasa yang ada di Sekolah Dasar 5 

Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus. Serta menentukan beberapa kalimat perintah 

yang dapat dikatakan santun dan yang kurang santun dalam penggunaan di kelas pada 

aktivitas pembelajaran ditinjau dari pragmatik.  



Menurut Nurgiyantoro (2001: 56) pewawancara tidak sekedar mengajukan 

pertanyaan dan mendengarkan isi jawabannya melainkan juga mengamati tingkah 

laku kebahasaan peserta didik.   

  

 

3.5 Validitas Data  

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian 

harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Ketepatan data tidak hanya tergantung 

dari ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi diperlukan teknik 

pengembangan validitas datanya (Sutopo, 2002: 77-78).  

Teknik validitas data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu 

teknik trianggulasi. Patton (dalam Sutopo, 2002: 78) menyatakan bahwa ada empat macam 

teknik trianggulasi, yaitu (1) trianggulasi data (data triangulation), (2) trianggulasi peneliti 

(investigatos triangulation), (3) trianggulasi metodologis (methodological triangulation), 

dan (4) trianggulasi teoritis (theoreticall triangulation).  

Dari keempat macam trianggulasi tersebut, yang digunakan adalah trianggulasi 

metode (methodological triangulation), yaitu penggunaan pengumpulan data yang berbeda 

untuk menguji kemantapan informasi yang diungkapkan siswa dan guru. Trianggulasi 

metode tersebut dengan cara pengisian angket oleh siswa dan guru berdasarkan 

pemahamannya mengenai kesantunan berbahasa dari penggunaan kalimat perintah yang 

menunjukkan santun dan kurang santun dalam pemakaiannya pada aktivitas pembelajaran 

di kelas. Siswa dan guru yang terpilih berdasarkan kriteria tersebut dimantapkan kembali 

dengan teknik wawancara mendalam.  

  

 



3.6 Teknik Analisis Data  

Sugiyono (2005: 89) berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.   

Miles and Huberman (dalam Sutopo, 2002: 94) berpendapat bahwa terdapat dua 

model pokok dalam melaksanakan analisis di dalam kualitatif, yaitu (1) model analisis 

jalinan atau mengalir (flow model of analysis), dan (2) model analisis interaktif.   

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002: 94). Teknik analisis interaktif ini terdiri 

dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  

Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data digambarkan dalam skema 

berikut. 

Gambar 1. Siklus Proses Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Reduksi Data  

Sutopo (2002: 92) mengemukakan, reduksi data adalah bagian dari proses 

analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang 

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat 

dilakukan.  

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Simpulan/Verifikasi 



Dalam mereduksi data, peneliti akan memfokuskan pada guru sebagai 

sumber belajar di sekolah yang memberikan penugasan melalui kalimat perintah 

kepada siswanya. Pola kalimat perintah tersebut yang nantinya akan dilakukan 

analisis berdasarkan tingkat kesantunan dalam berbahasa yang menunjukkan santun 

dan tidaknya bentuk tuturan yang diberikan. 

Adapun angket yang telah diberikan nantinya akan difokuskan kepada 

tanggapan guru dan siswa itu sendiri yang telah menjawab pertanyaan dan pernyataan 

yang telah diberikan oleh peneliti. Jawaban tersebut nanti akan dipilih berdasarkan 

segi kelengkapan dan ketidaktahuan siswa sehingga akan terkoordinir menjadi 

beberapa persentase yang menjawab sama dan berbeda dengan yang diajukan oleh 

peneliti. 

 

3.6.2 Sajian Data  

Sajian data merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk 

menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data ini merupakan 

narasi yang disusun dengan pertimbangan permasalahannya dengan menggunakan 

logika penelitiannya (Sutopo, 2002: 92). Adapun menurut Sugiyono (2005: 95) dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

dan hubungan kategori.  

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai 

permasalahan yang dijabarkan dari hasil pengumpulan data yakni dari hasil angket 

dan wawancara mendalam yang telah dijawab atau diungkapkan oleh siswa dan guru 

dengan pengkategorian, dalam beberapa hal yang dapat ditonjolkan sehingga dapat 

memetakan jawaban tersebut. Dari hasil wawancara dapat diketahui seberapa besar 



pemahaman setiap guru dan siswa dalam mengungkapkan alasan dirinya mengetahui 

penggunaan kalimat perintah beberapa kata yang dikatakan santun dan kurang santun. 

  

3.6.3 Penarikan Simpulan/Verifikasi  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2005:99). Temuan dalam penelitian ini 

dapat berupa pemaparan mengenai aktivitas pemakaian kalimat perintah dalam 

pembelajaran. Seringnya guru dalam memakai kalimat perintah dan seberapa besar 

efek yang ditimbulkan dari penggunaan kalimat perintah. Serta memaparkan 

mengenai kesantunan berbahasa kalimat perintah yang dipakai dikategorikan menjadi 

santun dan kurang santun. Adapun kajian pragmatik dipakai untuk menemukan sikap 

dan tindakan yang muncul dari segi penerima dan pelaku kalimat perintah tersebut. 

 

3.6.4 Penyajian Hasil Analisis  

Metode penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah 

memaparkan bentuk kalimat perintah yang sering dipakai dalam aktivitas 

pembelajaran, mengetahui segi kesantunan berbahasa yang dipergunakan dan 

pengaruh yang ditimbulkannya, serta mengkaji segi sikap dan tindakan yang 

dimunculkan akibat penggunaan kalimat perintah tersebut. Metode informal yaitu 

perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang bersifat teknis 

(Sudaryanto, 1993: 145). 

 


