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JELAJAH LINGUISTIK

Rubrik ini membuka peluang untuk saling berbagi di antara kita tentang beberapa kemungkinan topik ini:
a. pencanangan metode penelitian linguistik yang belum lazim digunakan
b. daur-ulang metodologi penelitian linguistik
c. persoalan data yang – meskipun barangkali belum ditemukan pemecahannya – penelusurannya

berpeluang membuka sesuatu yang baru yang belum pernah menjadi perhatian peneliti terdahulu
d. penerapan teori linguistik tertentu untuk menjelaskan data bahasa seperti bahasa Indonesia yang

membuat peneliti mempersoalkan teori yang bersangkutan
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Penelitian linguistik kontemporer yang berhasil berakar dari pengelolaan data yang akurat.
Chelliah (2013) mendefinisikan, “[data management]… includes skillful note-taking, detailed
metadata collection, and safe storage and documentation of media” (hlm. 68). Ketiga kata sifat,
yaitu ‘terampil’ (skillful), ‘terperinci’ (detailed), dan ‘aman’ (safe), merupakan  karakteristik
pengelolaan data yang baik, terlebih dalam bentuk digital. Diperlukan persiapan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pemeliharaan data yang lebih rapih, akurat, dan lengkap agar penelitian
menghasilkan luaran berkualitas dan memiliki keberlangsungan (sustainability) tinggi. Melalui
pengelolaan yang baik, peneliti dapat mengolah data, memberi kesimpulan, dan menggunakan
data untuk contoh-contoh pada makalah ilmiah, dan untuk penelitian selanjutnya.

Lebih jauh, pengelolaan data linguistik lekat hubungannya dengan langkah penyusunan
transkripsi (transcription). Literatur metode linguistik kontemporer seringkali menekankan
bahwa transkripsi merupakan langkah penting dalam rangkaian metode penelitian linguistik
yang dapat menentukan keberlangsungan data.

Transcription serves as a tool, a “handle” for the original oral recordings,
both during primary analysis and for later use of the data, which may be years
later and not necessarily by the original researcher. (Nagy & Sharma, 2013,
hlm. 239).
Transkripsi berfungsi sebagai suatu alat, suatu "pegangan" terhadap rekaman
lisan asli, baik selama analisis primer dan untuk penggunaan data selanjutnya,
yang mungkin bertahun-tahun kemudian dan belum tentu dilakukan lagi oleh
peneliti asli.

Ramifikasi terdapatnya transkripsi yang baik mengarah kepada seberapa baiknya
peneliti merencanakan dan menguraikan rancangan penelitian (research design) yang terperinci
dan jelas. Seringkali rancangan penelitian dibahas dalam penjelasan tentang metodologi pada
literatur kontemporer mengenai metode penelitian linguistik (linguistic research methods) atau
pembangunan korpora (corpora-building methods), misalnya seperti yang terdapat pada
Podesva & Sharma (2013), Leńko-Szymańska & Boulton (2015), dan Chiarcos, Nordhoff, &



Jelajah Linguistik

198

Hellmann (2012). Tidak pelak lagi bahwa rancangan penelitian yang baik dapat membantu
pengelolaan penelitian menjadi lebih berhasil. Dari perspektif peneliti, untuk menghasilkan
transkripsi yang baik, pengelolaan data pun harus baik. Langkah ini menentukan alur kerja yang
rapih dan sistematik. Apabila ini dipatuhi oleh tim peneliti, data bersih yang diperoleh menjadi
akurat dan waktu yang direncanakan untuk digunakan bagi analisis data menjadi lebih efisien.

Di samping bertanggung jawab atas perencanaan umum penelitian, termasuk
memastikan ada bukti izin melibatkan subjek manusia (informed consent), peneliti linguistik
kontemporer mengutamakan data primer dan pendigitalan data. Oleh karena itu, diperlukan
perencanaan kuat, di antaranya menyiapkan langkah-langkah dasar dan nyata dalam
perencanaan sebelum mengambil data. Perencanaan secara sekuensial dapat dibagi tiga tahap,
yaitu: (1) tahap prapengumpulan data (pre-data collection), (2) tahap selama pengumpulan data
(during data collection), dan (3) tahap pascapengumpulan data (post-data collection).

Pada tahap pertama, atau prapengumpulan data, tim peneliti menginventorisir dan
mengalibrasi semua instrumen penelitian. Saat sebelum berangkat ke lapangan merupakan saat
yang tepat untuk memastikan semua instrumen di bawah ini terinventori dan terkalibrasi dengan
baik, siap dibawa untuk ke lapangan pada hari pelaksanaan tanpa kecuali, apalagi bila
perjalanan memakan waktu cukup lama atau jarak cukup jauh:
 Alat rekam video
 Alat rekam audio, dan pastikan sistem audio merekam dalam file .wav.
 Clapper, untuk menentukan titik mulai speech sample
 Mikrofon berjenis clip-on atau boom, untuk hasil suara yang bagus
 Kartu digital terkunci (secure digital cards/SD cards) dalam berbagai bentuk
 External harddrive berkapasitas besar, untuk menyimpan data rekaman apabila kapasitas

chip/SD cards telah melampaui batas agar dapat digunakan lagi
 Charger dan extension cords
 Baterai tambahan, dan sumber energi lainnya

Ketua tim peneliti dapat menugaskan anggota-anggota tim untuk bertanggung jawab
khusus pada alat tertentu, misalnya alat rekam, baik video ataupun audio, sehingga mereka
dapat belajar merekam suara dan mengambil data primer lain di lapangan. Dengan demikian,
akan mudah bagi pemimpin penelitian untuk menelusuri sumber rekaman dan mencatat progres
pengambilan data.

Pada tahap kedua, atau selama pengumpulan data, tim peneliti memastikan dua hal
esensial selama masa pengambilan data di lapangan. Pertama, tim memastikan data mentah
berupa audio dan video tersimpan baik dalam data storage (SD cards) dan cadangan (backup)
untuk mencegah data kehilangan, tertukar, terekam ulang, dan terhapus. Kedua, tim mencatat
semua aktivitas metadata pada catatan lapangan (fieldnotes) karena semua sample memerlukan
bukti konteks. Kehilangan atau kerusakan alat penyimpan fisik data digital dapat mengganggu
kelancaran pengumpulan data di lapangan. Lebih jauh, walaupun kehilangan atau kerusakan alat
penyimpan fisik (storage) merupakan risiko lumrah dalam penelitian, tim peneliti dapat
meminimalkan terbuangnya energi, waktu, atau bahkan dana atas kehilangan atau kerusakan
dengan memastikan ada beberapa SD cards pada multiple electronic instruments untuk
memastikan speech sample yang direkam tidak terputus hanya karena kapasitas chip penuh,
baterai alat perekam habis, atau alat hilang.
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Pada tahap terakhir, atau setelah pengumpulan data, tim peneliti langsung bertugas
mendigitalkan segala bentuk data. Setelah kembali dari lapangan, anggota-anggota  tim yang
telah diberi tanggung jawab terhadap satu alat segera dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil
pengelola data digital dan menginventorisir perolehan data di lapangan dengan menggunakan
daftar piranti lunak berikut yang juga direkomendasikan pada literatur metodologi linguistik
kontemporer (Nagy & Sharma, 2013, 248-251) dan dapat diunduh secara gratis.
 Audacity (http://www.audacityteam.org/), atau program audio editing sejenis, yang dapat

digunakan untuk melihat frekuensi bunyi dan mengubah file extension audio.
 Eudico Language Annotation (ELAN) (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/), yaitu

program anotasi komprehensif terhadap file audio dan video. Program ini dapat membantu
peneliti mengelola data digital dalam satu platform. Program ini mudah untuk diunduh dan
digunakan, tidak terlalu membebani memory pada harddisk komputer, dan peneliti dapat
mengunggah file video maupun audio pada program ini. Program ini pun dapat mengekspor
file langsung ke program toolbox untuk menyusun daftar lema untuk membangun kamus
(lihat di butir kedua sebelum terakhir).
 Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/), yaitu program analisis fonetik yang dapat

membantu peneliti memeriksa formant, intonasi, pitch, dan analisis akustik lainnya.
 CLAN (http://childes.psy.cmu.edu/clan/), yaitu program untuk mentranskripsi (transcribing)

dan mengkode (coding). Program ini cocok untuk analisis percakapan (conversation analysis)
dan konkordansi. Akan tetapi, program ini tidak dapat memperlihatkan file video.
 Toolbox (http://www-01.sil.org/computing/toolbox/), yaitu program pengelolaan dan analisis

data leksikal. Umumnya toolbox dapat membantu peneliti mengelola daftar lema. Program ini
cukup sederhana dan mudah dipelajari. Program ini juga tidak terlalu membebani memory
pada harddisk komputer dan dapat ber-interface dengan ELAN.
 FLEx (http://fieldworks.sil.org/flex/), merupakan program pengelolaan dan analisis data

leksikal yang lebih komprehensif dibandingkan Toolbox. Dengan FLEx peneliti tidak hanya
dapat menganalisa leksis dan menyusun kamus, tetapi juga menganalisis morfologi dan fitur
wacana (discourse features). Akan tetapi, installer FLEx memerlukan waktu yang lama karena
file-nya besar. Dengan demikian, peneliti perlu memastikan apakah kapasitas memori di
komputer memadai untuk aplikasi FLEx.

Dalam tahap ketiga (post-data collection) ini pun, ada baiknya sistem penyimpanan file
juga dikelola dengan baik, sampai pada hal-hal yang terlihat trivial, misalnya menyimpan dalam
folder yang diberi label jelas. Pengelolaan folder digital sama pentingnya dengan pengelolaan
data digital, dan dapat dilakukan oleh langsung oleh peneliti, di antaranya:
 Pengaturan (set up) satu folder khusus di komputer untuk mengakomodasi semua file berisi

data digital. Beri judul ‘Data Digital’ pada folder itu. Di dalam folder ‘Data Digital’, peneliti
dapat membuat serangkaian folder yang akan membantu mengidentifikasi file dengan cepat
pada saat diperlukan. Misalnya, satu folder berisi jenis-jenis file extensions, satu folder
berdasarkan tanggal perolehan data di lapangan, nama bahasa, atau topik. Pastikan ada satu
folder berjudul program analisis bahasa yang berisi file-file dalam aplikasi tersebut. Contoh,
satu folder berjudul ‘ELAN files on Kupang Malay, Feb 5th, 2016’ berisi file aplikasi ELAN
yang mengompilasi analisis data bahasa Melayu Kupang. Singkat kata, berikan akses yang
mudah dan cepat pada folder data.
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 Retrodigitation, yaitu mengubah dan menyimpan data fisik menjadi elektronik. Biasanya
langkah ini dilakukan apabila hanya data fisik, atau hardcopy, yang tersedia, misalnya: foto,
naskah lama, tulisan lama, dan buku. Retrodigitation dilakukan dengan memindai (scanning)
objek-objek fisik tersebut. Langkah ini baik untuk memperkaya metadata dan informasi
dokumentasi bagi topik penelitian.
 Penyimpanan cloud dapat dilakukan apabila peneliti tidak memiliki server sendiri atau server

yang cukup besar untuk menampung dan menyimpan semua data digital sebagai  cadangan
(backup). Umumnya penyimpanan data di cloud dapat dilakukan dengan berlangganan dengan
server cloud (https://cloud.google.com/).

Pengelolaan data digital yang baik merupakan sumber reliabilitas data penelitian dan
langkah awal menuju kinerja penulisan ilmiah berisikan hasil analisis data yang akurat.
Perkembangan piranti lunak linguistik (linguistic software) berjalan cukup cepat, sehingga mau
tidak mau kita harus dapat mengejar perkembangan itu dan bersedia memperbarui keterampilan
meneliti dengan belajar menggunakan software yang relevan. Keterampilan bermetodologi yang
bersinergi dengan disiplin ilmu yang lain, terutama teknologi informatika, tidak hanya berujung
pada hasil analisis yang lebih berkualitas, namun juga menjadikan penelitian linguistik lebih
menarik, ilmiah, dan interdisipliner.

RUJUKAN PUSTAKA

Chelliah, S. (2013). Fieldwork for language description. Dalam R.J. Podesva, dan D. Sharma
(Ed.). Research methods in linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Chiarcos, C., Nordhoff, S., dan Hellmann, S. (2012). The open linguistics working group of the
open knowledge foundation. Dalam C. Chiarcos, S. Nordhoff, dan S. Hellmann (Ed.).
Linked data in linguistics: Representing and connecting language data and language
metadata. Berlin: Springer.

Leńko-Szymańska, A. dan Boulton, A. (Ed.). (2015). Multiple affordances of language corpora
for data-driven learning. Amsterdam: John Benjamins.

Nagy, N. dan Sharma, D. (2013). Transcription. Dalam R.J. Podesva, dan D. Sharma (Ed.).
(2013). Research methods in linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Podesva, R.J. dan Sharma, D. (Ed.). (2013). Research methods in linguistics. Cambridge:
Cambridge University Press.


