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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

        Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Hal ini dibuktikan dengan penemuan data berupa tuturan, bukan berupa 

angka dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sesuai dengan pendapat Azwar 

(2010:6) mengartikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang melakukan analisis 

hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan 

yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat 

dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Sedangkan tujuannya adalah untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan 

situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif 

sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, 

maupun mempelajari implikasinya (Azwar,2010:7).  

Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4)  mengungkapkan bahwa metode 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Setelah data diperoleh, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Prosedur penelitian 

tersebut sesuai dengan pendapat Moleong (2007:6) yang mengungkapkan bahwa 
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penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tuturan khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif dan kualitatif 

sama-sama bermaksud untuk menganalisis dan menyajikan data secara faktual 

berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi serta diwujudkan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis wujud pragmatik imperatif tuturan 

ceramah Utsdaz Wijayanto pada acara pengajian di Youtube bulan Februari 2017. 

Sesuai dengan pendapat ahli di atas mengenai penelitian deskriptif kualitatif, maka 

pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis dan menyajikan data 

secara deskriptif  mengenai satu bidang tertentu  yaitu mengenai wujud pragmatik 

imperatif tuturan Ustadz Wijayanto secara faktual sesuai dengan fenomena-

fenomena yang terjadi dalam lingkup situasi tuturan Ustadz Wijayanto sehingga akan 

lebih mudah untuk dapat dipahami dan disimpulkan. 

 

B.  Data dan Sumber Data 

1.  Data 

Data yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini berupa tuturan  

ceramah  Ustadz Wijayanto di Youtube selama bulan Februari 2017. Data tuturan 

Ustadz Wijayanto tersebut diperoleh dari video ceramah pengajian Ustadz Wijayanto 

selama bulan Februari 2017 di situs Youtube.com sebanyak 38 video kemudian 

setelah diidentifikasi peneliti memperoleh 19 video utama. Hal tersebut dikarenakan 
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ada beberapa video cuplikan dari video utama, sehingga peneliti mengambil video 

yang durasinya paling lama, serta ada video bagian yang merupakan satu kesatuan. 

Pada penelitian ini, data tuturan ceramah Ustadz Wijayanto diambil dari awal salam 

pembuka sampai akhir salam penutup, terkecuali jika video yang tersedia tidak 

dimulai dari awal salam pembuka sampai akhir salam penutup, maka data tuturan 

diambil dari awal dimulainya video sampai akhir video selesai. 

 

2.  Sumber Data 

Pada penelitian ini, sumber data diperoleh melalui dua sumber yaitu sumber 

data primer dan sumber  data sekunder. data dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013:224). Dalam hal ini, 

sumber data primer adalah penceramah Ustadz Wijayanto yang dianggap sebagai 

sumber data utama, karena melalui tuturan beliau, peneliti dapat memperoleh data 

tuturan tentang wujud pragmatik imperatif. Namun data tersebut tidak langsung 

didapat oleh peneliti, sehingga peneliti memerlukan sumber data sekunder. Dalam 

hal ini, sumber data sekunder berupa video ceramah Ustadz Wijayanto di 

Youtube.com  yang tayang dan diunggah selama bulan Februari 2017, karena sumber 

data primer tersebut diperoleh dari video ceramah Ustadz Wijayanto di Youtube.com 

selama bulan Februari 2017. Mengingat video Ustadz Wijayanto di Youtube yang 

selalu berkembang, maka untuk lebih mudah memantaunya, peneliti membuat kartu 

pengumpulan data video ceramah Ustadz Wijayanto sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kartu Data Pengumpulan Video Ceramah Ustadz Wijayanto 

No. 

Youtube 
Judul Ceramah 

Bulan Februari 

1    2   3  4   5  6   7  8    9  10   11  12  13  14   15  16-28 

   

   

 

Langkah-langkah pengisian tabel pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Video yang diambil hanyalah video ceramah pengajian Ustadz Wijayanto. 

2. Video ceramah yang diambil adalah video yang tayang dan diunggah mulai dari 

tanggal 1-28 Februari 2017. 

3. Kemudian semua judul video ceramah Ustadz Wijayanto  pada tanggal 1 baik 

yang diunggah maupun tayang ditulis di kolom judul ceramah. 

4. Hari berikutnya, judul ceramah yang sudah didata, kemudian dipantau kembali di 

situs Youtube.com. untuk mengetahui apakah ada pengurangan atau penambahan 

video ceramah. 

5. Kemudian sebagai bukti bahwa video tersebut tayang di Youtube pada hari 

pemantauan, maka pada kolom tanggal diberi tanda centang (V). 

6. Setelah mencatat judul ceramah, kemudian peneliti mengunduh video ceramah 

tersebut. 

7. Apabila video yang tersedia sudah diunduh sebelumnya, maka peneliti tidak 

mengunduhnya kembali, terkecuali jika terdapat video ceramah yang baru 

diunggah.  

8. Melakukan kembali langkah 4, 5, 6 dan 7 sampai tanggal 28 Februari 2017. 

Setelah memantau perkembangan video ceramah Ustadz Wijayanto di 

YouTube.com baik yang tayang maupun diunggah selama bulan Februari 2017 

akhirnya peneliti mendapatkan 38 video. Kemudian setelah diklasifikasi sesuai 
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dengan kesamaan, akhirnya didapatkan 19 video utama, karena terdapat beberapa 

video cuplikan dari video utama dan video yang berupa bagian-bagian. Maksud 

video cuplikan tersebut adalah bahwa video yang didapat di situs YouTube.com 

merupakan cuplikan dari video utama yang durasinya lebih lama, sehingga video 

yang digunakan sebagai sumber data sekunder adalah video yang durasinya paling 

lama atau video utama. Sedangkan video yang berupa bagian-bagian merupakan satu 

kesatuan video, namun di pecah ke dalam beberapa video sehingga antara video satu 

dengan lainya saling terkait dan berkesinambungan. Dalam hal ini terdapat dua video 

yang masing-masing dipecah kedalam beberapa bagian. Video pertama dengan judul 

“Ceramah Ustadz Wijayanto pada Ulang Tahun Perpustakaan Nasional” dibagi 

menjadi 3 video, sedangkan video yang berjudul “Tabligh Akbar  KMWYIT 2015 

bersama Ustadz Wijayanto” dibagi menjadi 7 video. 

 

C. Metode Penelitian 

        Menurut Nazir (2005:44) metode penelitian yaitu metode yang digunakan 

oleh peneliti untuk memandu tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan, 

yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan. Oleh 

karena itu, dengan metode penelitian, peneliti dapat mengetahui bagaimana langkah-

langkah atau tahap-tahap yang dilakukan di dalam penelitian, sehingga nantinya 

proses penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Di dalam 

metode penelitin terdapat tiga tahapan yang berurutan yaitu penyediaan data, 

penganalisisan data, dan tahap penyajian data hasil analisis data. Sependapat dengan 

itu,  Sudaryanto (2016:6) mengungkapkan bahwa dalam penelitian digunakan tiga 

tahap upaya strategis yang berurutan yaitu penyediaan data, penganalisisan data yang 
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telah disediakan, dan penyajian hasil analisis data yang bersangkutan. Penyediaan 

data merupakan proses dalam memperoleh data yang dapat dilakukan dengan 

berbagai cara sesuai dengan objek yang akan dianalisis.  

      Data yang diperoleh tentunya data yang diperlukan dan berkaitan langsung 

dengan hal yang akan diteliti. Pada tahap penganalisisan data berkaitan dengan upaya 

peneliti dalam menangani langsung masalah yang terkandung di dalam data. Tahap 

terakhir adalah tahap penyajian hasil analisis data, yaitu upaya peneliti dalam 

menampilkan data berupa paparan tertulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, maka hasil analisis ditampilkan dalam bentuk uraian kata-kata 

berupa deskriptif atau naratif. Ada pun rincianya sebagai berikut. 

 

1. Tahap Penyediaan Data 

       Tahap ini merupakan upaya dalam menyediakan data sesuai dengan keperluan 

penelitian.  Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan langsung dengan fokus 

penelitian.  Sudaryanto (2016:11-12) mengemukakan bahwa dalam tahap penyediaan 

data, sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan: (a) mengumpulkan data dengan 

pencatatan, (b) pemilihan dan pemilah-milahan dengan membuang yang tidak 

diperlukan, serta (c) penataan menurut tipe atau jenis apa yang dicatat, dipilih, dan 

dipilah-pilahkan itu. Kegiatan penyediaan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode simak.  Metode simak ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan 

dengan cara menyimak penggunaan bahasa Mahsun( 2005:92). Dalam hal ini, 

peneliti menyimak tuturan ceramah Ustadz Wijayanto dari video ceramah yang 

diperoleh dari Youtube. Tahap penyediaan data ini dilakukan dengan dua teknik yaitu 

teknik dasar dan teknik lanjutan. Ada pun rincianya sebagai berikut: 
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a. Teknik Dasar: Teknik Sadap 

        Di dalam metode simak, selain peneliti menyimak tuturan seseorang atau 

beberapa orang yang menjadi target analisis, metode simak juga diwujudkan dengan 

kegiatan penyadapan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penyadapan 

dilakukan dengan sebaik-baiknya agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh oleh 

peneliti. Dengan begitu, peneliti dalam upaya medapatkan data melakukan 

penyadapan penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi 

informan (Mahsun, 2005:92). Dalam hal ini, peneliti menyadap setiap tuturan 

ceramah Ustadz Wijayanto yang diperoleh dari video ceramah pengajian Ustadz 

Wijayanto. 

 

b. Teknik Lanjutan 

1). Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) 

           Pada teknik ini, peneliti tidak ikut serta dalam proses pembicaraan orang-

orang yang saling berbicara. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan 

bahasa dari informan yang diteliti. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahsun 

(2005:93) mengartikan bahwa dengan menggunaan teknik simak bebas libat cakap 

peneliti hanya menyimak atau memperhatikan dengan seksama, tekun mendengarkan 

apa yang dikatakan oleh orang-orang yang terlibat dalam dialog. Dengan demikian, 

peneliti hanya menyimak tanpa terlibat langsung, yaitu menyimak dengan cermat 

tuturan ceramah Ustadz Wijayanto. 

2). Teknik Rekam 

            Pada teknik ini, peneliti mengunduh telebih dahulu video ceramah Ustadz 

Wijayanto selama bulan Februari 2017 yang dijadikan sebagai sumber data. 

ANALISIS WUJUD PRAGMATIK…. IBNU RIYANA NURHIDAYATULOH, 
 FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWKERTO TAHUN 2017 



69 
 

 
 

Berhubung video sudah diunduh, maka peneliti tidak memerlukan alat yang 

digunakan untuk merekam, karena video sudah tersimpan di dalam laptop. Namun 

,walaupun tidak merekam  tuturan, video yang sudah diunduh sama dengan data  

yang  dihasilakan dengan teknik rekam, karena tuturan bisa diulang dan diputar 

kapan saja. Sehingga apabila peneliti akan menyadap dan menyimak tuturan, tidak 

perlu merekam data tuturan terlebih dahulu. 

3). Teknik Catat 

      Teknik catat merupakan kegiatan setelah teknik rekam (Mahsun, 2005:93). 

Setelah kegiatan perekaman atau pengunduhan selesai, langkah selanjutnya yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu mengubah data lisan menjadi data yang berwujud 

tulisan atau mentranskipsikan data tuturan menjadi  paparan tulis. Dalam hal ini, 

peneliti mengubah tuturan ceramah Ustadz Wijayanto menjadi paparan tulis. Setelah 

transkip data selesai, kemudian peneliti mengklasifikasikan dan mengelompokan 

data tersebut ke dalam 17 wujud pragmatik imperatif. 

 

2. Tahap Analisis Data 

        Menurut Sudaryanto (2016:7) tahap analisis data merupakan upaya sang 

peneliti menangani langsung masalah yang terkandung pada data. Sebelum 

dianalisis, terlebih dahulu data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

wujud pragmatik imperatif. Setelah data diklasifikasi, kemudian masuk ke tahap 

analisis data. Dalam tahap analisis data ini, peneliti menggunakan metode agih dan 

metode padan pragmatis. Sudaryanto (2016:18) mengemukakan bahwa metode agih 

yaitu metode yang alat penentunya bagian dari bahasa yang bersangkutan. Dengan 

demikian, penggunaan metode agih ini bertujuan untuk menjelaskan kata-kata yang 
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digunakan Ustadz Wijayanto pada saat ceramah pengajian. Sedangkan metode padan 

menurut Sudaryanto (2016:15) adalah metode yang alat penentunya di luar, terlepas 

dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan. Namun dalam 

penelitian ini, metode padan yang digunakan lebih khusus lagi, yaitu metode padan 

pragmatis yang alat penentunya adalah mitra wicara. Dengan demikian, mitra wicara 

yang dimaksud  adalah para jamaah  pengajian Ustadz Wijayanto, karena untuk dapat 

mendeskripsikan wujud pragmatik imperatif tuturan ceramah Ustadz Wijayanto juga 

harus dapat mengetahui keadaan jamaah pada saat tuturan itu dituturkan atau konteks 

tuturan. 

 

3.  Tahap Penyajian Hasil 

        Sesuai dengan namanya “penyajian”, tahap ini merupakan tahap menampilkan 

data hasil penelitain yang berwujud laporan tertulis mengenai hal yang sudah 

dihasilkan dari kerja analisis (Sudaryanto, 2016:8). Adapun metode penyajian pada 

penelitian ini menggunakan metode informal , sehingga penyajian hasil analisis data 

menggunakan kata-kata biasa agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh 

pembaca. Dalam penyajian hasil analisis data ini, peneliti merumuskan dengan kata-

kata biasa tentang wujud pragmatik imperatif tuturan ceramah Ustadz Wijayanto. 
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