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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1.  Jenis Penelitian  dan Desain Penelitian 

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kulitatif. Penelitian kulitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa (Moleong,2011:6). Penelitian deskriptif bertujuan membuat gambaran 

tentang sesuatu keadaan secara objektif, sehingga penelitian ini dilakukan atas 

fakta atau fenomena yang ada sebagai hasil karya manusia. Data yang  akan 

diolah dan dipilih dari semua data yang sudah terkumpul sesuai dengan tujuan 

penelitian, termasuk mengkaji dan menganalisis semua data yang 

mendeskripsikan rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang paling sederhana dan 

banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini mendeskripsian 

secara rinci dan mendalam tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. 

Tujuanpenelitian ini adalah menggambarkan peristiwa pembentukan kata 

menganalisis perubahan kata yang terjadi dalam proses morfologi bahasa gaul 

dalam novel Ayat Amat Cinta karya Asma nadia, Boim Lebon dkk. Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga setelah 

dianalisis dapat menemukan kajian objektif dari penelitian novel Ayat Amat Cinta 

Karya Asma Nadia, Boim Lebon Dkk. 

1.2.  Sumber Data 

Sumber penelitian  merupakan sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan 

dokumen pribadi, majalah dan sebagainya. Sumber dari penelitian ini, yakni novel 

Ayat Amat Cinta Karya Asma Nadia, Boim Lebon Fahri Asiza dkk dengan ISBN 

978-979-1367-39-4yang diterbitkan di Jakarta oleh PT.Lingkar Pena Kretiva 

Presents cetakan pertama padabulan juli  2008 dan cetakan ke delapan pada bulan 

april 2010 dengan jumlah 325 halaman. 

Buku ini merupakan buku yang berisi kumpulan cerita-cerita lucu yang 

merupakan pelesetan dari novel remaja populer yang berjudul ayat-ayat 

cinta.kumpulan cerita lucu dan beberapa plesetan yang pernah ada di Forum 
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Lingkar Pena (FLP) pada sampul Sekilas gambar sampulnya hampir sama dengan 

poster film ayat-ayat cinta yang pernah sukses pada beberapa waktu silam. Namun 

bila diperhatikan lagi bukan cadar hitam yang dikenakan melainkan masker yang 

dipakai ketika berkendara serta judul yang hampir serupa.Karya ini termasuk 

prosa fiksi. 

Objek penelitian ini berupa kosakata bahasa gaul yang terdapat dalam 

kumpulan cerita pendek  pada novel Ayat Amat Cinta karya Asma Nadia, Boim 

Lebon dkk. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil dan menganalisis data 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Kosakatabahasa gaul yang sudah 

dikumpulkan  merupakan data yang  berupa afiksasi, reduplikasi, dan pemendekan 

kata yang terdapat dalam novel Ayat Amat Cinta Karya Asma Nadia, Boim Lebon 

Dkk. 

1.3. Teknik Pengumpulan Data 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data tertulis. Penulis 

menggunakan Metode pengumpulan data yang digunakan bertujuan mendapatkan 

data berupa kosakata pada  novel Ayat Amat Cinta karya Asma Nadia, Boim 

Lebon dkk sebagai objek penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca 

dan catat.Teknik baca berarti teknik yang  dilakukan dengan cara membaca 

keseluruhan  novel yang berisi kumpulan cerita-cerita secara teliti dan seksama. 

Teknik catat merupakan cara peneliti mencatat data yang ditemukan dari hasil 

membaca. Peneliti disini sebagai instrument kunci yang melakukan kegiatan 

dalam pengumpulan sumber data yang digunakan sebagai sasaran utama dalam 

penelitian. 

Teknik baca tersebut berupa beberapa tahap 1) Membaca secara cermat 

seluruh isi novel Ayat Amat Cinta karya Asma Nadia, Boim Lebon dkk yang 

terdiri dari 325 halaman yang dipilih menjadi fokus penlitian. Penelitian ini 

meliputi proses morfologi yang berupa afiksasi, reduplikasi, dan pemendekan kata 

atau akronimisasi bahasa gaul. 2) Menandai bagian-bagian tertentu kosakata yang 

berupa afiksasi, reduplikasi, dan pemendekan kata bahasa gaul dalam novel ayat 

amat cintakarya Asma Nadia, Boim Lebon dkk. 3) Menentukan dan memilah  
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kosakata. 4) Kemudian, mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh dari 

langkah-langkah tersebut.  

Setelah teknik baca selesai kemudian dilakukan kegiatan mencatat data. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencatat adalah sebagai berikut: 

1) Mencatat hasil deskripsi yaitu tentang data yang telah ditandai di dalam 

proses membaca. 

2) Mencatat hal-hal yang bersangkutan dengan data yang telah dikumpulkan 

Cara mencatat kosakata yang sesuai dengan suatu yang dibutuhkan oleh 

peneliti dari hasil membaca, analisis, kategori, serta deskripsi mengenai (1) proses 

afiksasi  kosakata bahasa gaul, (2) proses reduplikasi bahasa gaul (3) pemendekan 

kata bahasa gaul dalam novel Ayat Amat Cintakarya Asma Nadia, Boim Lebon 

dkk. 

1.4.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

analisis interaktif.analisis data model interaktif Miles dan Huberman  menjelaskan 

bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi:1) 

reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan. 

Sugiyono (2014:247-253) menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis 

NovelAyat Amat Cinta karya Asma Nadia, Boim Lebon dkk dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data adalah teknik pengelompokan data yang sesuai dengan 

kategori tertentu. Memilih suatu pokok penting yang menjadi fokus 

penelitian. Data yang diperoleh melalui hasil kegiatan membaca secara 

cermat dan dicatat dalam hal afiksasi, reduplikasi, pemendekan kata yang 

terdapat pada NovelAyat Amat Cinta karya Asma Nadia, Boim Lebon dkk. 

2. Penyajian data adalah suatu teknik penyajian data dengan bentuk tabel,  

yang didalamnya tersaji data-data kategorisasi. Penelitian ini terdapat hal-

hal pokok yang disajikan dalam deskripsi data. Hal ini bertujuan 

memberikan kemudahan dalam pembahasan secara menyeluruh terhadap 

masalah yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. 
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3. Penarikan kesimpulan adalah memaknai atau mengartikan, menyimpulkan, 

dan deskripsikan  data-data yang sebelumnya dan ditemukan dalam Novel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


