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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Kajian dalam penelitian ini melibatkan dua ilmu, yaitu linguistik 

antropologis (anthropological linguistics) dan antropologi linguistik (linguistics 

anthropology). Oleh karena itu, pengkajian masalah ini akan memakai pendekatan 

teoretis, yakni pendekatan etnolinguistik.  

Secara metodologis, pendekatan etnolinguistik dalam kajian ini dipusatkan 

pada etnografi komunikasi yang dikembangkan oleh Hymes (1972; 1973 1980 

dalam Sudana, 2012: 13) untuk memfokuskan karangka acuan karena pemerian 

tempat bahasa dalam suatu kebudayaan bukan pada bahasa itu sendiri, melainkan 

pada komunikasinya. Metode etnografi komunikasi dalam organisasi bertujuan 

untuk mengungkapkan struktur makna dalam latar penelitian, menyintesiskan 

gambaran mengenai realitas kelompok yang mencirikan dan memisahkan mereka, 

menyajikannya secara luas untuk memicu pertimbangan-pertimbangan yang lebih 

mendalam (Whitney, 1994). Penelitian model etnografi ini menggunakan metode 

kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk melihat dan mengungkapkan 

suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, serta menemukan makna.  

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif etnografi (Spradley, 1970 

dan Muhadjir, 1996 dalam Sudana, 2012: 13), yakni dengan melibatkan penelitian 

dalam pergaulan dengan masyarakat penuturnya. Penelitian dalam pandangan 

etnografi bermakna memahami gejala yang bersifat alamiah atau wajar 

sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi dan diatur dengan eksperimen atau tes. 

Gejala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gejala pemanfaatan leksikon 

tentangkalapadan pemanfaatan kalapa. 

 

B. Data   

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan jadi penelitian, 

bukan bahan mentah penelitian. Data penelitian ini merupakan data 
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kualitatif,yaitu data mengenai leksikon tentang kalapa yang meliputi leksikon 

tentangkalapa yang terbagi menjadi leksikon bagian-bagian kalapadan 

pemanfaatan kalapa. Data penelitian ini meliputi berbagai macam leksikon 

tentangkalapa dalam berbagai peristiwa tutur yang dilakukan oleh masyarakat 

Sunda di Kabupaten Garut. Tuturannya berupa lisan maupun tulisan. Pada 

penelitian ini data dibatasi pada pemanfaatan kalapa, yakni leksikon makanan, 

perkakas rumah tangga dan kerajinan tangan yang diproduksi oleh masyarakat 

Sunda di kabupaten Garut. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data bahasa secara lisan dalam 

situasi yang wajar yang didapat dari penggunaan bahasa Sunda pada 

leksikontentang kalapadi Kabupaten Garut. Masyarakat Kabupaten Garut rata-rata 

melakukan komunikasi menggunakan bahasa Sunda sehingga data yang diperoleh 

berupa bahasa Sunda. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada tahap pengumpulan data, dalam penelitian ini digunakan beberapa 

metode, yakni metode observasi partisipastif dan metode simak dan catat. Adapun 

penjelasan teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1. Observasi Partisipatif  

Dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan 

orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam 

aktivitas mereka. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

perilaku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan.  

Peneliti melakukan  observasi dengan turun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data. Peneliti melakukan kontak langsung dengan masyarakat Sunda 

di Kabupaten Garut. Selain itu, peneliti mencatat dan merekam hasil wawancara 
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dengan menggunakan alat perekam dan media tulis untuk mencatat. Dalam 

wawancara tersebut tergali informasi tentangleksikon tentang kalapa dan 

pemanfaatan kalapa yang digunakan masyarakat Sunda di kabupaten Garut.  

 

2. Simak dan Catat 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam metode pengumpulan data, 

yakni metode simak dan metode catat yakni menyimak informasi yang diperoleh 

dengan mendengarkan dan mencatat paparan leksikon dari narasumber. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti menggunakan dua metode, yakni (1) metode 

simak dan (2) metode cakap (Sudaryanto, 1993). Metode simak dilakukan dengan 

mencatat dan merekam hasil simakan yang diperoleh dari pembicaraan informan. 

Dalam metode yang pertama ini peneliti tidak terlibat langsung dalam percakapan. 

Sementara itu, dalam metode cakap, peneliti langsung terlibat dalam percakapan 

bersama-sama dengan informan. 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah berdasarkan teknik 

pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) memeriksa data-data yang telah terkumpulkan; 

2) mengklasifikasikan dan mendeskripsikan berbagai leksikon tentang kalapa 

dan pemanfaatan kalapa dengan menggunakan tabel klasifikasi medan makna; 

3) mendeskripsikan makna leksikal dari berbagai leksikon tentang kalapa dan 

pemanfaatan kalapa; 

4) mengklasifikasikan komponen makna bagian-bagian dan pemanfaatan kalapa; 

5) mengklasifikasikan fungsi leksikon tentang kalapa dan pemanfaatan kalapa; 

6) mendeskripsikan cerminan kearifan lokal yang terdapat pada leksikon tentang 

kalapa dan pemanfaatan kalapa. 

 

 

F. Instrumen Penelitian  
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Instrumenatau alat penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti 

itu sendiri (human instrument). Konsep human instrument dipahami sebagai alat 

yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling 

elastik dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. 

Peneliti melakukan pengamatan atau wawancara tidak berstruktur terhadap 

informan. Instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah catatan, alat tulis, 

rekaman dan audio visual. Catatan atau data tersebut berisi leksikon yang 

berkaitan dengan kalapa, mulai dari leksikon tentangkalapa dan pemanfaannya 

yang terbagi menjadi leksikon makanan, perkakas rumah tangga, dan kerajinan 

tangan. Semua data yang dikumpulkan dicatat. Pada analisis ini, penulis 

mendeskripsikan data yang didapat ke dalam tabel agar lebih mudah untuk 

menganalisisnya. Setelah penulis mendapatkan data, langkah selanjutnya penulis 

mengklasifikasikan dan mendeskripsikannya sesuai dengan bentuk lingual, makna 

leksikal dan klasifikasi referensi dari masing-masing leksikon. Peneliti sebagai 

observer, lembar observasi, dan kartu data. Lembar observasi adalah lembaran 

yang akan diisi catatan nama leksikon yang berkaitan dengan kalapa dalam 

bahasa Sunda.  

 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional ini dibutuhkan agar tidak terjadi pertentangan 

pendapat dalam penelitian ini. Definisi operasional yang diperlukan dalam 

penelitian sebagai berikut.  

1) Kabupaten Garut merupakan salah satu tempat yang sebagian besar masih 

terdapat banyak pedesaan. Secara umum mereka bermata pencaharian di 

bidang pertanian dan perkebunan. Secara alamiah, warga di Kabupaten Garut 

ini masih mempertahankan konsep harmoni dengan alam yakni dengan 

mempertahankan leksikon-leksikon yang berkaitan dengan kelapa dan 

pemanfaatannya. 

2) Konsep kalapa adalah gagasan, ide, atau pemikiran mengenai kalapa dan 

bagaimana masyarakat Sunda di Kabupaten Garut sebagai salah satu upaya 

menjaga konservasi alam. 
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3) Leksikon adalah nama-nama yang berkaitan dengan kalapa, yakni leksikon 

bagian-bagian kalapa dan pemanfaatannya yang terbagi menjadi leksikon 

makanan, perkakas rumah tangga, dan kerajinan tangan. 

4) Etnolinguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan 

kebudayaan kebudayaan orang Sunda di Kabupaten Garut yang ditunjukkan 

dengan adanya kedekatan antara masyarakat dengan kalapa sebagai bentuk 

kedekatan antara bahasa dan budaya yang ditunjukkan dengan adanya data 

bahasa berupa leksikon-leksikon sebagai konsep dan mencerminkan 

kebudayaan orang Sunda. 


