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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah langkah kerja yang digunakan dalam mencapai target dan

tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta data,

sifat-sifat serta hubungan antardata yang diteliti. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode

penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk

menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti membaca dan memilih objek yang sesuai dengan judul

penelitian. Kemudian peneliti memaparkan hasil pengamatannya dalam bentuk

laporan penelitian.

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bahasa yang

berasal dari tweet dari akun twitter@GuyonWaton. Akun ini dibuat pada tahun 2012,

pemilik akun twitter@Guyonwaton berasal dari daerah Jawa Tengah..
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Sebelum peneliti memutuskan untuk menggunakan akun @Guyonwaton

sebagai objek penelitian, peneliti sudah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik

akun tersebut, dan pemiliknya bersedia jika akun miliknya digunakan sebagai objek

penelitian. Akun twitter@Guyonwaton adalah akun yang menggunakan bahasa Jawa

sebagai bahasa utamanya. Namun pada beberapa tweet yang berhasil diamati,

ditemukan berbagai tweet dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,

sehingga banyak tweet yang termasuk dalam kategori peralihan bahasa yaitu alih

kode dan campur kode. Kriteria data yang akan digunakan adalah: (1) tweet yang

mengandung unsur yang sesuai dengan tipe yang dicari oleh peneliti, yaitu data yang

berhubungan dengan alih kode dan campur kode. (2) data yang diambil berupa tweet

yang ditulis oleh admin, dan tweet balasan dari admin kepada pemilik akun lain.

Datanya bisa berupa tweet, postingan foto atau video yang mengandung unsur alih

kode dan campur kode. (3) peneliti akan mengambil data sebanyak mungkin yang

berkaitan dengan alih kode dan campur kode.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan

data. Data yang diambil pada penelitian ini berasal dari akun twitter @GuyonWaton.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah teknik simak dan catat, yang

artinya peneliti menyimak data lalu mengumpulkan data dengan mencatat tweet yang

ditulis oleh akun @Guyonwaton. Faktor dari peneliti memilih metode simak catat,

agar data hasil temuan adalah data yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 29

SKRIPSI ALIH KODE DAN CAMPUR... KHOIRUN NISA

ada pada akun tersebut. Data yang diperoleh dengan menulis ulang dengan

menyertakan waktu dan tanggal ditulisnya data tersebut. Data yang dipilih adalah

data yang sudah sesuai dengan kriteria yang peneliti tentukan sebelumnya. Kriteria

data yang dipilih peneliti adalah data yang mengandung unsur alih kode dan campur

kode.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh

dari hasil pengumpulan data. Data yang sudah disusun akan dikelompokkan sesuai

kategori. Teknik ini tidak melibatkan peneliti ke dalam proses penulisan data yang

diambil pada tweet yang ditulis oleh akun @Guyonwaton. Data yang sudah dianalisis

akan dicatat dan dimasukkan pada bab IV yaitu hasil dan pembahasan.

3.4 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data

Pada tahap akhir penelitian ini, paparan data berisi tentang informasi yang

dihasilkan oleh peneliti dari kegiatan pengolahan yang telah dikumpulkan dari hasil

pencatatan pada analisis data. Metode pemaparan hasil analisis data dibagi menjadi

dua, yaitu metode formal dan informal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan

adalah metode informal. Dalam paparan data dikemukakan informasi dari hasil

pengolahan data dari apa yang dicatat peneliti pada tweet di akun @GuyonWaton,

peneliti akan memaparkan hasil analisis data dengan bahasa yang sederhana.


