digilib.uns.ac.id45

library.uns.ac.id
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Surakarta meliputi pencarian data, nara
sumber/partisipan, dan referensi dari berbagai tempat baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui saluran internet dan telepon. Penelitian ini
dilakukan mulai tahun 2012 hingga 2015 melalui tahapan-tahapan (1) penyusunan
proposal penelitian, (2) penyempurnaan proposal awal penelitian, (3) pelaksanaan
penelitian awal, (4) penyempurnaan proposal penelitian, (5) pelaksanaan
penelitian, (6) penyempurnaan dokumen laporan awal hasil penelitian, (7)
penyempurnaan laporan awal hasil penelitian, (8) penyerahan dokumen laporan
hasil penelitian, (9) penyempurnaan laporan hasil penelitian, dan (10) penyerahan
dokumen hasil penelitian. Waktu pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut
disampaikan di dalam matriks beikut.
Tabel 3.1
Tahapan Kegiatan Penelitian
Tahun/Semester
No

Tahapan

2012
1

1

penyusunan proposal
penelitian

2

penyempurnaan proposal
awal penelitian
pelaksanaan penelitian
awal

3
4
5
6

7
8
9
10

penyempurnaan proposal
penelitian
pelaksanaan penelitian
penyempurnaan dokumen
laporan awal hasil
penelitian
penyempurnaan laporan
awal hasil penelitian
penyerahan dokumen
laporan hasil penelitian
penyempurnaan laporan
hasil penelitian
penyerahan dokumen hasil
penelitian

X

2013
2

1

2

2014
1

2

2015
1

2

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
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B. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Frankel
dan Wallen (2008) menyatakan analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan
peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis
terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, koran, novel, artikel
majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.
Dengan analisis isi ini peneliti dapat memperoleh informasi maksimal tentang
penggunaan tindak tutur direktif yang terdapat dalam ayat-ayat kisah dalam
Alquran. Setelah data terkumpul, analisis komprehensif akan dilakukan untuk
mendapatkan jenis-jenis tindak tutur direktif yang terdapat dalam ayat-ayat
tersebut.
Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten
aktual dan fitur internal media. Hal ini digunakan untuk menentukan keberadaan
kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau
serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku,
esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah,
pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen. Untuk melakukan analisis
isi teks dikodekan terlebih dahulu. Kajian isi adalah metodologi yang
memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari
sebuah buku atau dokumen, merupakan teknik yang digunakan untuk menarik
kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara
objektif dan sistematis (Weber,1990; Holsti,1969).
Disertasi ini mengikuti lima prinsip dasar analisis isi, yakni. (1) Setiap
langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara eksplisit.
(2) mengikuti proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan
kategori memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan
yang taat asas. (3) melakukan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi. (4)
mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Peneliti menarik kesimpulan
berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan. (5) melakukan analisis
secara kuantitatif dan kualitatif.
Langkah-langkah atau prosedur analisis isi di dalam disertasi ini adalah
sebagai berikut: (1) Peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai. (2)
Mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci. (3)
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Mengkhususkan unit yang akan dianalisis (4) Mencari data yang relevan (5)
Membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana
sebuah data berkaitan dengan tujuan. (6) Merumuskan pengkodean kategori.
Penelitian ini menggunakan rancangan Analisis Isi Semantik (Janis, 1965),
yakni prosedur yang mengklasifikasi tanda menurut maknanya. Secara spesifik
yakni menemukan berapa kali tindak tutur direktif ditemukan di dalam ayat-ayat
kisah dalam Alquran. Secara rinci, Analisis Isi Semantik dikembangkan menjadi
tiga macam kategori sebagai berikut:
a) Analisis Penunjukan (Designation Analysis), yakni menghitung
frekuensi berapa sering objek tertentu (Orang, benda, kelompok, konsep) dirujuk.
Analisis model ini juga biasa disebut sebagai Analisis Isi Pokok Bahasan
(Subject-Matter Content Analysis).
b) Analisis pensifatan (Attribution Analysis), yakni menghitung frekuensi
berapa sering karakteristik objek tertentu dirujuk atau disebut.
c) Analisis Pernyataan (Assertion Analysis), yakni analisis teks dengan
menghitung seberapa sering objek tertentu dilabel atau diberi karakter secara
khusus.
C. Jenis Data dan Sumber Data
Data penelitian ini berupa teks ayat-ayat yang berisi kisah-kisah yang
terdapat dalam Alquran yaitu kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud,
Nabi Sholeh, Nabi Ibrahim, Nabi Luth, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya’kub,
Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Dzulkifli, Nabi Syu’aib, Nabi Musa, Nabi Harun,
Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria,
Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ash-habul kahfi, kaum Saba’,
dzulqornain dan Ya’jud Ma’jid, Bani Israil, Khidir, Thalut dan Jalut, Samiri,
Qarun, Namrudz, dan keluarga Imron.
Dokumen berupa kisah-kisah dalam Alquran kelompokkan menjadi 37
kisah. Kisah tersebut tersebar dalam berbagai surat dan ayat. Adapun jumlah ayat
yang mengandung kisah dalam pengelompokan tersebut berjumlah 1136 ayat.
Ayat-ayat inilah yang akan menjadi sasaran penelitian untuk dikaji mengenai
tindak tutur direktif beserta sub-tindak tutur direktif. (Tabel 3.3: Nama kisah, subkisah, nama surat, dan letak ayat dalam Alquran terlampir).
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Sumber data penelitian ini adalah naskah Alquran mushaf ustmani dan
terjemahannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Data ditranseliterasi
menggunakan sistem transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543
b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.
Sumber data yang kedua berupa partisipan yakni informan yang
berkompeten dalam bidang tafsir Alquran dan bahasa Arab. Informan dilibatkan
dalam diskusi-diskusi yang hasilnya diharapkan dapat melengkapi informasi yang
terkandung dalam ayat-ayat yang dikaji. Adapun kriteria informan yang akan
diupayakan memenuhi hal-hal berikut ini; (1) usia; usia informan sudah dewasa,
(2) jenis kelamin; meliputi laki-laki dan perempuan, (3) mutu kebudayaan dan
psikologi; dalam hal ini keluasan wawasan informan tentang pengetahuan
Alquran dan tafsirnya sangat diperlukan, (4) kewaspadaan; hal ini berhubungan
dengan daya ingat informan, (5) bahasa; kesanggupan informan dalam
memberikan data yang cukup, cermat, dan benar-benar mewakili (Samarin; 1988).
Adapun partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini dirangkum dalam
tabel berikut ini (Nama ditulis inisial karena pertimbangan etika akademis).
Tabel 3.2
Daftar partisipan penelitian
No Nama
(inisial)

Jenis
kelamin

Pendidikan
terakhir

Keterlibatan
Waktu
Wawancara FGD

1

AKH

Laki-laki

S3

V

V

2014-2015

2

JS

Laki-laki

S3

V

V

2014-2015

3

Mtf

Laki-laki

S3

V

V

2014-2015

4

AM

Laki-laki

S3

V

V

2014-2015

5

FA

Laki-laki

S2

V

V

2014-2015

D. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini,
maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi:
1. document analysis
teknik ini digunakan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:
(O’Leary, 2014)
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a) Gather relevant texts.
b) Develop an organization and management scheme.
c) Explore background information.

d) Ask questions about document (e.g., Why? When? Type of data?).
e) Explore content.
2. In-dept interview (wawancara mendalam).
Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang
bersumber pada informan dengan pernyataan-pernyataan terbuka,
mengarah pada kedalaman informasi sehingga bermanfaat untuk menjadi
dasar bagi penggalian informasi lebih jauh, lengkap, dan mendalam.
3. Focus Group Discussion (FGD)
Teknik FGD dilakukan dengan melaksanakan diskusi kelompok
dengan sejumlah informan untuk membahas berbagai macam hal sesuai
dengan rumusan dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh melalui FGD
diharapkan lebih mantap karena melibatkan sejumlah narasumber sebagai
anggota diskusi kelompok. Dalam FGD ini, peneliti berperan sebagai
moderator yang didampingi oleh seorang pembantu peneliti yang bertugas
mencatat semua informasi yang penting dan relevan.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik
triangulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan triangulasi adalah untuk
menyediakan kumpulan bukti yang menghasilkan kredibilitas (Bowen, 2009).
Temuan yang menguatkan di seluruh kumpulan data dapat mengurangi dampak
bias potensial dengan memeriksa informasi yang dikumpulkan melalui metode
yang berbeda.
Triangualasi dalam pengujian kredibilitas ini adalah tringulasi sumber.
Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan membandingkan data analisis
dokumen dengan data hasil wawancara.
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Di samping itu data yang berupa konteks-konteks yang melatarbelakangi
kemunculan ayat-ayat kisah dalam Alquran juga disertakan. Konteks yang
dimaksud adalah berupa deskripsi asbabun nuzul bagi ayat-ayat tersebut. Konteks
ini ditengarai akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengkajian
makna yang terkandung di dalamnya. Asbabun nuzul dan pemaknaan ayat-ayat
kisah didapatkan dari berbagai kitab tafsir diantaranya; tafsir Ibnu katsir, tafsir
Atthobari, tafsir al maraghi, tafsir Jalalain, tafsir Al mannar, dan tafsir
Kementrian Agama Republik Indonesia. Kitab-kitab tafsir inilah yang
dimaksudkan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Paton (1987: 327)
berpendapat bahwa hal ini dapat dilaksanakan dan dinamakan penjelasan banding
(rival explanation).
F. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif. Dalam
hal ini data tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, tetapi
digunakan sebagai bahan atau dasar pemahaman dan penyusunan suatu simpulan
atau teori. Analisis induktif adalah analisis yang menekankan pentingnya apa
yang sebenarnya terdapat di lapangan penelitian sesuai dengan karakteristik
konteksnya dalam kondisi alamiahnya. Adapun analisis tindak tutur direktif yang
digunakan adalah mengikuti Bach dan Harnish (1979). Mereka mengelompokkan
tuturan direktif menjadi 6 sub-direktif yakni; requestives, questions, requirement,
prohibitive, permissives, dan advisories.
Berkaitan dengan hal tersebut, analisis data dalam penelitian ini akan
dilakukan dengan menggunakan tiga tahap analisis, yaitu (1) analisis awal, (2)
analisis siklus, dan (3) analisis jalinan. Dengan tiga analisis tersebut diharapkan
akan diperoleh satu simpulan yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian ini
(Miles and Huberman, 1984).
Analisis awal dilakukan sejak peneliti melakukan aktivitas awal
penelitian, yaitu bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam tahap ini
peneliti membuat catatan-catatan kecil yang merupakan refleksi atau hasil
interpretasi peneliti terhadap data yang sudah diperoleh. Sedikit demi sedikit,
bersamaan dengan terkumpulnya data yang diperlukan, secara keseluruhan
catatan-catatan kecil yang bersifat reflektif itu diharapkan dapat mengantarkan
peneliti kepada simpulan-simpulan sementara atau simpulan awal penelitian.
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Analisis data awal yang dimaksudkan adalah dengan, secara berurutan
mencermati ayat Alquran yang mengandung tindak tutur direktif, terjemahannya,
dan konteks yang terkait dengan ayat ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad
(asbabun nuzul). Dengan model analisis yang demikian diharapkan akan
diperoleh suatu makna komprehensif ayat-ayat yang bertuturan direktif tersebut.
Demikian seterusnya sehingga diperoleh pula makna implikatur yang terdapat
dalam tuturan-tuturan itu, sesuai dengan jenis tindak tutur direktif yang terdapat di
dalam ayat-ayat tersebut.
Refleksi data yang telah dilakukan itu merupakan bentuk aktivitas analisis
yang bisa semakin berkembang sesuai dengan pemerolehan data lengkap yang
dibutuhkan. Hal ini akan memudahkan penelitian untuk memperoleh simpulan
final yang merupakan kristalisasi dari simpulan-simpulan sementara selama
penelitian berlangsung. Demikian pula, data-data mentah yang masih memerlukan
pencermatan diharapkan dapat menjadi data-data matang yang siap untuk
disajikan bersama analisisnya dalam laporan penelitian.
Kedua, proses analisis dilakukan dalam bentuk siklus. Dalam analisis yang
bersifat

siklus,

proses

aktivitasnya

dilakukan

sejak

awal

pelaksanaan

pengumpulan data, analisis data, sampai tahap perumusan simpulan akhir. Pada
awal

pengumpulan data, setiap data

yang penting diverifikasi

untuk

mengembangkan kemantapannya sehingga data yang terkumpul sudah teruji
kemantapannya. Data yang mantap ini dianalisis sehingga diharapkan dapat
menghasilkan hasil analisis dan simpulan yang mantap pula. Tetapi, jika simpulan
akhir yang telah dibuat dirasakan belum mantap data pendukungnya, maka
peneliti akan melakukan pemantapan lagi dengan menggali informasi dan data
yang sudah terfokus guna mendukung simpulan yang telah dibuat. Proses ini
sering disebut dengan istilah verifikasi yang merupakan proses siklus dalam
analisis.
Ketiga, model analisis yang digunakan adalah model analisis jalinan (flow
model analysis). Model analisis jalinan ini berkenaan dengan hubungan yang
mengalir dari tiga komponen pokok analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan
penarikan simpulan dengan verifikasinya, serta proses pengumpulan data di
lapangan. Alur jalinannya adalah dimulai dari proses pengumpulan data dengan
catatan-catatan yang lengkap, kemudian peneliti melakukan reduksi data. Dari

digilib.uns.ac.id52

library.uns.ac.id

reduksi data ini peneliti mencoba mengembangkan sajian data, yang selanjutnya
menarik simpulan sementara dan simpulan sementara ini kemudian diverifikasi
kemantapannya dengan melakukan pengumpulan data kembali. Proses ini
berlangsung terus menerus dan berulang-ulang dengan menyusun reduksi data,
menarik simpulan, dan kemudian memverifikasinya.
Sebelum analisis dilakukan, peneliti melakukan proses perencanaan
terperinci untuk memperoleh hasil yang dapat diandalkan. Peneliti melakukan 8
langkah perencanaan yang diadopsi dari O'Leary yakni mencakup: (1) membuat
daftar ayat yang akan dieksplorasi yakni ayat-ayat kisah, (2) mempertimbangkan
bagaimana teks akan diakses dengan memperhatikan hambatan linguistik, (3)
mengakui dan mengatasi bias, (4) mengembangkan keterampilan yang tepat untuk
penelitian, (5) mempertimbangkan strategi untuk memastikan kredibilitas, (6)
mengenali data yang sedang dicari, (7) mempertimbangkan masalah etis (data
berasal dari kitab suci), dan (8) mempunyai rencana cadangan (O’Leary, 2014).
Secara spesifik analisis data dilakukan mengikuti prosedur berikut ini
(Bowen, 2009):
1. menentukan teks yang sedang dicari yakni tindak tutur direktif dalam ayatayat kisah.
2. memilahkan tuturan-tuturan direktif dan sub-subnya sesuai dengan verba
yang terdapat dalam ungkapan itu dan penanda lingual lain yang
menunjukkan bahwa tuturan tersebut adalah tindak tutur direktif atau sub
tindak tutur direktif.
3. mendokumentasikan dan mengatur frekuensi dan jumlah tindak tutur
direktif di dalam ayat-ayat kisah. Informasi tersebut kemudian disusun
menjadi apa yang "terkait dengan pertanyaan utama penelitian".
4. mengidentifikasi bagian-bagian yang bermakna dan relevan.
5. Membaca secara berulang-ulang, cermat, fokus, dan melakukan
pengkodean dan konstruksi kategori.
6. mengevaluasi temuan sedemikian rupa sehingga dihasilkan pengetahuan
empiris dan dikembangkan pemahaman.
7. menjaga tingkat objektivitas dan kepekaan yang tinggi agar hasil analisis
dokumen menjadi kredibel dan valid.

