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BAB III

Metode Penelitian

Dalam bab tiga ini akan didiskusikan data dari penelitian,yang terdiri dari tujuan 

penelitian,sasaran dari penelitian,sumber data, alat penelitian,teknik pengumpulan data dan 

data analisis.

3.1. Tujuan penelitian

Ada beberapa teknik yang mendukung penelitian ini , yang dipakai untuk 

mengumpulkan dan menganalisa data, (observasi, interview, quesioner).Menurut 

Djajasudarma (2006:4) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan alat , prosedur 

dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam mengumpulkan data).

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif . 

Menurut Djajasudarma (2000:1) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur 

yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan didalam masyarakat.

3.2 Sasaran dalam penelitian 

3.2.1 Masyarakat tutur.

Sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja dan tinggal di desa 

Krangkong-Bojonegoro dan mereka sebagai petani tembakau.
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3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data adalah Register atau kata-kata  yang dig unakan 

oleh petani tembakau didesa Krangkong-Bojonegoro.Penelitian dilaksanakan pada tanggal 

6 juni sampai14 juni.. 

3.4 Alat penelitian.

Alat penelitian ini, peneliti menggunakan alat dalam mengumpulkan data yang bisa 

untuk mendapatkan data

1. Peneliti .

Penulis menggunakan dirinya sebagai alat dalam penelitian , peneliti 

mengambil bagian sebagai anggota masyarakat peneliti merekam percakapan 

mereka dengan menggunakan handphone, dan juga mencatat untuk melengkapi 

data.

2. Wawancara dan Kuesioner.

Menurut Hadi wawancara (1984:193)sebagai metode pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab sefihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan kapada tujuan pengendalian.Disamping itu peneliti juga 

menggunakan kuesioner untuk diberikan kepada informan.

3.5 Teknik pengumpulan data.

Data dikumpulkan melalui pengamatan , untuk mengumpulkan data, peneliti 

menggunakan cara , pertama mengamati dan mendengarkan register yang digunakan oleh 

petani tembakau , kedua melakukan wawancara dan meminta arti dari kata kata di dalam 

situasi hubungan apa kata kata digunakan. 
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3.6. Data analysis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena data yang diambil berupa 

kata – kata.  Menurut Bogdan and Biklen dalam Moleong (2011:248).“analisa data adalah 

upaya yang dilakukan dengan data,mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelolah,mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.” Dalam bagian ini akan dibuatkan daftar kata-kata yang 

berhubungan dengan Registers yang digunakan oleh petani tembakau dalam aktifitasnya 

seperti disawah,obat-obat, peralatan, dan hasil panen.kemudian peneliti akan 

menggambarkan arti dari semua kata-kata dan dalam hal apa kata-kata itu digunakan.
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