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BAB III  

METODE PENELITIAN  

Pada bab III ini, peneliti akan menguraikan beberapa poin, yakni: a) 

pendekatan penelitian; b) kehadiran peneliti; c) lokasi penelitian; d) sumber data; 

e) teknik pengumpulan data; f) analisis data; g) pengecekan keabsahan data; dan 

h) tahap-tahap penelitian.  

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena 

tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam keadaan yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selain itu, penelitian kualitatif 

berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan 

tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia. Penelitian ini 

akan lebih terfokus pada bahasa yang berkaitan langsung dengan hubungan 

sosial sehingga pendekatan penelitian kualitatif dirasa cocok untuk digunakan 

dalam penelitian ini.  

Lebih spesifik lagi, penelitian ini akan menggunakan kualitatif 

deskriptif. Secara etimologis, deskripsi dan analisis berarti menguraikan. 

Analisis dalam bahasa Yunani analyein (‘ana’=atas, ‘lyein’=lepas, urai), dan 

setelah diberikan imbuhan, tidak semata-mata menguraikan melainkan juga 

memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Sejalan dengan 

pendapat di atas, pendapat lain juga mengatakan, “Penelitian deskripsi 
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berupaya mendeskripsikan hasil melalui kata-kata dalam bentuk tulisan, 

bukan angka-angka, serta berusaha untuk menggambarkan sifat sesuatu yang 

tengah berlangsung pada saat studi.”  

Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang alamiah, yakni 

objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan 

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

Menurut Williams, penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya 

dalam beberapa hal. Williams menyebutkan terdapat tiga hal pokok yang 

berbeda, yaitu (1) pandangan-pandangan dasar (axioms) tentang sifat realitas, 

hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi, 

posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta peranan nilai 

dalam penelitian. (2) karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, 

dan (3) proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.  

Menurut Bogdan dan Biklen, terdapat lima karakteristik penelitian 

kualitatif yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Latar alamiah, yakni penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(bukan eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah 

instrumen kunci.  

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian lebih menekankan pada proses daripada produk atau out come  

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.  
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5. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang 

teramati).   

Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai 

instrumen penelitian (human research) dengan melakukan pengambilan data 

langsung ke sumber data untuk selanjutnya dilakukan analisis refleksi 

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan atau didapatkan di lapangan. 

Selanjutnya, data penelitian ini disusun dalam sebuah laporan penelitian.  

  

B. Kehadiran Peneliti  

Penelitian kualitatif terjadi pada latar alamiah atau pada konteks dari 

suatu keutuhan dengan peneliti sangat berperan penting sebagai instrumen 

kunci pengumpul data utama. Melalui kegiatan penelitian, peneliti dapat 

menggali suatu pengetahuan atau infomasi baru secara terarah dengan 

mengadakan penyesuaian, pengamatan, dan penilaian terhadap pengambilan 

keputusan yang disesuaikan dengan melihat pada kenyataan-kenyataan di 

lapangan. Melalui kehadiran peneliti pula kebenaran data yang diperoleh 

dapat diyakini keabsahannya sehingga jauh dari kata “bias”.   

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moleong bahwa peneliti 

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, 

dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Oleh karena itu, 

kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak dilakukan 

atau diperlukan.  
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Lebih jelasnya, selain peneliti berperan sebagai pengumpul data, 

kedudukan peneliti juga sebagai pengamat, yakni berada pada posisi 

pengamat dan pemeranserta. Buford Junker membagi peranan peneliti 

sebagai pengamat ke dalam empat bagian, yakni (1) peneliti berperan serta 

secara lengkap; (2) pemeran serta sebagai pengamat; (3) pengamat sebagai 

pemeranserta; dan (4) peneliti sebagai pengamat penuh.  

Peran peneliti sebagai pemeranserta secara terbuka diketahui oleh 

subjek penelitian. Hal ini sebagai salah satu teknik melakukan pendekatan 

terhadap subjek agar lebih akurat dalam melakukan kegiatan analisis kata 

bersinonim dan berhomonim berdasarkan lingkungan sosial subjek penelitian. 

Oleh karena kehadiran peneliti telah diketahui secara terbuka oleh subjek, 

para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk 

mengamati peristiwa yang terjadi tanpa memengaruhi tahapan penelitian yang 

telah direncanakan sebelumnya dan hasil penelitian. Kegiatan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara yang akan 

diuraikan secara mendalam pada poin teknik pengumpulan data. 

  

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di IAIN Tulungagung dan 

terfokus pada mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia angkatan 2018. Lokasi ini 

diambil karena beberapa alasan. Pertama, dikarenkan latar belakang peneliti 

yang seorang mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia angkatan tersebut sehingga 

akan lebih maksimal saat penelitian. Kedua, peneliti merupakan mahasiswa 
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asal Patani yang ikut dalam komunitas mahasiswa Patani di Tulungagung 

sehingga akan lebih mudah menjadi data penelitian karena intensitas bertemu 

dengan Mahasiswa Patani. Ketiga, mengambil fokus penelitian pada 

Mahasiswa Tadis Bahasa Indonesia karena peneliti berharap akan menambah 

referensi dalam poses analisis hasil penelitian.  

 

D. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu berupa sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder, yakni sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 

2016:225). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah percakapan 

mahasiswa TBIN IAIN Tulungagung asal Indonesia dan mahasiwa TBIN asal 

Patani. Sumber sekunder pada penelitian ini, yakni literatur mendukung 

tentang linguistik, sinonim, homonim, dan persamaan makna.  

Teknik penentuan sumber data pada informan yang akan 

diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu teknik pengambilan sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini meliputi penentuan 

informan berdasarkan kebutuhan peneliti untuk memperoleh analisis secara 

mendalam terkait sinonim, homonim, antara bahasa Melayu Patani dan 

bahasa (bahasa Indonesia). 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting 

dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, data yang 

diperoleh tidak akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini, yakni sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam dari responden. Terdapat tiga macam jenis wawancara 

menurut Sugiyono, yaitu (1) wawancara terstruktur; (2) wawancara 

semiterstruktur; dan (3) wawancara tidak berstruktur.  

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan, yakni jenis 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya, melainkan pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden 

tersebut, dapat diajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih 

terarah pada suatu tujuan. Wawancara ini dilakukan dengan mahasiswa 
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Patani jurusan TBIN yang sering mengalami kendala bahasa saat 

berdialog dengan teman sekelasnya yang berasal dari Indoensia.  

Pada tabel 3.1 berikut ini disajikan instrumen wawancara yang 

akan digunakan dalam kegiatan interviu pada mahasiwa TBIN ’18 asal 

Patani.  
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Instrumen Wawancara  

Waktu /Tanggal  : 2020 

 Pukul  :  

Subjek    :   

NO.  Kisi-kisi Pertanyaan  

1. Apakah kamu memahami bahasa Indoensia dengan baik?   

2. Dalam proses komunikasi dengan temanmu asal Indonesia, apakah 

kamu memiliki kendala? 

3. Apa apakah kamu paham dengan kata bersinonim dan kata 

berhomonim? 

4. Jika kamu tahu, apa yang kamu ketahui dengan kata bersinonim 

dan kata berhomonim? 

5. Apakah kamu bisa menyebutkan kata-kata yang bersinonim antara 

Bahasa Melayu Patani dan Bahasa Indonesia?  

6. Apa kamu tahu maksud atau makna dari setiap kata bersinonim 

tersebut? 

7. Apakah kamu bisa menyebutkan kata-kata yang bersifat homonim 

antara bahasa Melayu Patani dan bahasa Indonesia? 

8. Apa kamu tahu maksud atau makna dari setiap kata berhomonim 

tersebut? 

 

Selanjutnya, instrumen petanyaan wawancara di atas juga akan 

ditanyakan pada mahasiswa TBIN IAIN Tulungagung angkatan 2018 
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asal Indonesia yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tabel 3.2 berikut 

ini, disajikan instrumen wawancara yang akan digunakan dalam kegiatan 

interviu pada mahasiswa TBIN IAIN Tulungagung asal Indonesia.  

Instrumen Wawancara  

Waktu /Tanggal : 2020 

Pukul   :  

Subjek     :  

NO  Kisi-kisi Pertanyaan  

1  Apakah Anda memahami bahasa Melayu dengan baik?   

2  Dalam proses komunikasi dengan temanmu asal Patani, apakah 

memiliki kendala? 

3 Apa apakah kamu paham dengan kata bersinonim dan kata 

berhomonim? 

4 Jika kamu tahu, apa yang kamu ketahui dengan kata bersinonim 

dan kata berhomonim? 

5 Apakah kamu bisa menyebutkan kata-kata yang bersinonim antara 

bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Patani?  

6 Apa kamu tahu maksud atau makna dari setiap kata bersinonim 

tersebut? 

7 Apakah kamu bisa menyebutkan kata-kata yang bersifat homonim 

antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Patani? 

8. Apa kamu tahu maksud atau makna dari setiap kata berhomonim 

tersebut? 
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2 Observasi  

Observasi merupakan dasar diperolehnya data berdasarkan fakta 

pada dunia nyata. Melalui observasi, observer belajar tentang perilaku, 

dan makna dari perilaku tersebut. Observasi ini dilakukan pada saat 

proses komunikasi berlangsung. Maksud dari observasi ini, yakni untuk 

memotret proses komunikasi antara mahasiwa TBIN asal Patani dan 

Indonesia untuk lebih mengeksplorasi kelas kata homonim dan sinonim 

yang digunakan.  

Jenis observasi yang digunakan, yakni observasi tidak berstruktur. 

Menurut Sugiyono, observasi tidak berstruktur merupakan observasi 

yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang hal yang akan 

diobservasi. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan pengamatan 

bebas, mencatat hal yang menarik, melakukan analisis ,dan kemudian 

dibuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, tidak digunakan instrumen 

berupa lembar observasi, melainkan berupa catatan lapangan selama 

dilakukannya observasi. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat, 

mencatat, atau mengabadikan suatu laporan yang sudah tersedia. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
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dari seseorang. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah sebagai 

sumber data yang digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

meramalkan (Moleong, 2014:217). Berdasarkan anggapan tersebut, 

penggunaan teknik dokumentasi ini ditujukan untuk memperoleh data 

penggunaan kelas kata homonim dan sinonim dalam proses komunikasi 

mahasiswa TBIN IAIN Tulungagung angkatan 2018.  

 

F. Analisis Data  

Dalam penelitian kualitatif, terdapat berbagai sumber dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan (triangulasi) dan dilakukan secara terus- 

menerus hingga datanya jenuh. Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh sebelum dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, 

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

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Adapun proses analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dengan tiga macam 

kegiatan analisis di dalamnya, yakni reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi data (data reduction)  
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Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Miles mendefinisikan reduksi data merujuk pada proses 

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan tertulis. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, 

memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dengan 

demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. 

 Data-data yang dipilih dalam reduksi data ini adalah data terkait 

dengan masalah yang akan dianalisis, yakni terkait bentuk kata 

bersinonim dan berhomonim, serta perbandingan bentuk dan makna kata 

bersinonim dan homonim dalam bahasa Melayu Patani dan bahasa 

Indonesia pada percakapan mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 

angakatan 2018 IAIN Tulungagung.  

 

2. Penyajian data (data display)  

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan 

hubungan antara kategori. Miles menyarankan agar melakukan displai 

data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa matrik, grafik, network 



45 

 

 

 

(jejaring kerja), dan chart. Tujuan penyajian data tidak lain untuk 

memudahkan pemahaman mengenai hal yang terjadi, merencakan kerja, 

selanjutnya berdasarkan hal yang telah dipahami tersebut. Setiap 

percakapan yang dipilih sebagai data akan dianalisis bentuk kata 

bersinonim dan berhomonim yang terdapat di dalamnya.    

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions drawing/verifying)  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk memberikan 

data akhir yang bersifat kredibel dengan didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.  

G. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengecekan keabsaan data penelitian ini menggunakan triangulasi 

data. Adapun jenis triangulasi yang digunakan, yakni triangulasi sumber. 

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Menurut Patton, triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
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wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat 

biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan.  

Berdasarkan uraian tersebut, teknik triangulasi sumber dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kredibilitas hasil data temuan 

observasi terkait bentuk kata bersinonim dan berhomonim, serta 

perbandingan bentuk dan makna kata bersinonim dan homonim dalam bahasa 

Melayu Patani dan bahasa Indonesia pada percakapan mahasiswa Tadris 

Bahasa Indonesia angakatan 2018 IAIN Tulungagung. 

H. Tahap-tahap Penelitian  

Sejalan dengan pendapat Moleong, tahapan-tahapan yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, 

tahap analisis data, dan tahap pelaporan hasil lapangan.   

1. Tahap Pralapangan  

Adapun tahap kegiatan yang harus dilakukan peneliti dalam tahap 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan fokus penelitian.  

b. Menentukan lapangan penelitian.  
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c. Mengurus perizinan.  

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.  

e. Memilih dan memanfaatkan informan.  

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.  

g. Memahami etika penelitian.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Pada tahap ini langkah yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri. 

b. Memasuki lapangan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data atau informasi yang terkait 

dengan fokus penelitian. 

 

 

3. Tahap Analisis Data  

Adapun pada tahap ini terdiri dari analisis selama pengumpulan 

data dan sesudahnya. Kegiatan analisis selama pengumpulan data 

meliputi hal-hal sebagai berikut.  

a. Mempelajari kelas kata homonim dan sinonim dari berbagai 

sumber literatur.  

b. Menganalisis hasil penelitian, yakni dialog yang dilakukan antara 

mahasiswa patani dan mahasiswa Indonesia.  

Analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan sebagai berikut.  
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a. Pengorganisasian data.  

b. Pemilihan data menjadi satu-satuan tertentu.  

c. Pengategorian data.  

d. Penemuan hal-hal yang terpenting dari data penelitian.   

e. Penemuan hal yang perlu dilaporkan kepada orang lain.  

4. Tahap Penulisan laporan, meliputi kegiatan sebagai berikut.  

a. Penyusunan hasil penelitian.   

b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing.   

c. Perbaikan hasil konsultasi.  

 

 

 

 

 


