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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Kajian perbandingan metafora hewan dalam pitutur luhur bahasa Jawa dan 

peribahasa Indonesia tidak hanya dilakukan secara terbatas di dalam konteks 

linguistik semata, tetapi juga dilakukan dalam konteks sosial budaya sehingga dapat 

mengungkap suatu bahasa dapat menghasilkan kebudayaan. Pitutur luhur bahasa 

Jawa bermetafora hewan diperoleh dari hasil rekaman, pengamatan, dan wawancara 

sedangkan peribahasa Indonesia diperoleh dari hasil studi dokumentasi sehingga 

penelitian ini cocok menggunakan pendekatan etnosemantik dengan metode 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sejalan dengan pendekatan penelitian 

tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif atau sinkronis. Menurut Mahsun (2013, hlm.  

86) penelitian bahasa secara sinkronis adalah penelitian bahasa yang dilakukan 

dengan mengamati fenomena suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu sehingga 

bersifat deskriptif.  

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif atau sinkronis ketiga tahapan 

pelaksanaan penelitian, yaitu penyediaan data, analisis data, dan penyajian/perumusan 

hasil analisis data merupakan tahapan yang harus dilalui (Mahsun, 2013, hlm. 86). 

Dengan menggunakan metode ini, data yang dihasilkan adalah data sebenarnya yang 

secara langsung didapat dari lapangan pada saat penelitian lapangan berlangsung. 

Peneliti hanya menafsirkan data yang berupa fakta bahasa yang berasal dari informan 

tanpa sedikit pun memanipulasi data. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini 

berusaha memotret fenomena kebahasaan dari pitutur luhur yang mengandung 

metafora hewan dan peribahasa Indonesia sebagai bahan upaya pengembangan 

bahasa Indonesia.  
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B. Desain Penelitian 

Desain penelitian dibuat untuk mengetahui alur penelitian sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penggambaran desain penelitian 

meliputi hal-hal sebagai berikut. 
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Bagan 3.1 Desain Penelitian 

 

C. Lokasi Penelitian 

Pemilihan tempat penelitian yang sesuai dengan apa yang sedang dikaji, 

secara tidak langsung akan memudahkan proses pencarian data dan pengumpulan 

Data berupa pitutur luhur bermetafora 

hewan didapat dari observasi partisipan dan 

data peribahasa Indonesia didapat dari hasil 

studi dokumentasi Kamus Peribahasa 

Indonesia karya Redaksi PM 

Pengumpulan Data: 

1) Metode Simak 

2) Metode Cakap 

3) Observasi partisipan 

4) Studi dokumentasi 

Pengolahan Data: 

1) Transkripsi Data 

2) Klasifikasi Data 

3) Analisis Data 

4) Simpulan 

Pereduksian Data 

Penafsiran data sebagai upaya 

pengembangan bahasa Indonesia  
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data. Peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, 

Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur karena dianggap sesuai atau cocok dengan apa yang 

sedang diteliti. Penetapan tempat penelitian di Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, 

Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur didasari alasan yaitu minoritas masyarakatnya 

masih mempertahankan pitutur luhur bermetafora hewan. Bukan itu saja, masyarakat 

di sana juga sangat ramah sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan. Perbandingan data dengan peribahasa Indonesia didapatkan dari 

kamus Peribahasa dan Ungkapan karya Redaksi PM tahun 2013. Peribahasa 

Indonesia yang dipilih tidak semuanya karena tidak semua peribahasa memiliki 

makna yang dapat dibandingan dengan pitutur luhur bahasa Jawa. 

 

D. Data & Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian tidak akan terlepas dari data dan sumber data. Data 

dan sumber data merupakan hal paling pokok yang dibutuhkan oleh peneliti untuk 

menyelesaikan penelitiannya. Data & sumber data tersebut akan dipaparkan sebagai 

berikut. 

1. Data 

Data atau korpus dalam penelitian ini ada dua yakni data sekunder dan data 

primer. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari objeknya atau informan. 

Dalam mencari informan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan agar data 

yang didapatkan sesuai dengan harapan peneliti. Menurut Bungin (2008, hlm. 45-46), 

penentuan informan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. 

a. Tidak mengalami cacat alat ucap; 

b. Sehat rohani atau tidak mengalami gangguan jiwa dan kejiwaan; 

c. Berumur antara 40-65 tahun; 

d. Memiliki kelincahan verbal ritual yang baik; 

e. Memiliki pengalaman budaya yang memadai; 

f. Cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang 

menjadi informasi; 
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g. Masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan. 

Dengan demikian, setelah melalui pertimbangan kriteria informan tersebut, 

peneliti memilih bapak Asmianto sebagai informan. Pemilihan informan yakni bapak 

Asmianto dianggap sangat cocok sekali untuk mewakili pencarian data pitutur luhur 

bahasa Jawa. 

Data sekunder merupakan data yang pemerolehannya melalui sumber lain 

(lisan maupun tulisan) dan tidak langsung dari objeknya (Djojosuroto, dkk 2010, hlm. 

17-18). Data primer meliputi tuturan berbagai bentuk lingual metafora hewan yang 

berasal dari pitutur luhur bahasa Jawa dalam berbagai peristiwa tutur yang terjadi 

secara alami yang dilakukan dalam bahasa Jawa di desa Desa Mungkung, Kecamatan 

Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Data sekunder digunakan untuk 

memperoleh data peribahasa Indonesia. Peribahasa Indonesia diperoleh dari studi 

dokumentasi kamus Peribahasa dan Ungkapan karya Redaksi PM tahun 2013. Data 

sekunder tersebut harus dipilah-pilih karena tidak semua data yang ada dalam kamus 

peribahasa tersebut ada perbandingannya dengan pitutur luhur bahasa Jawa. 

 

2. Sumber Data 

Data merupakan hal-hal yang diketahui atau diakui; fakta, informasi 

(Djojosuroto, dkk, 2010, hlm. 17). Data yang digunakan dalam penelitian ini, berasal 

dari sumber data lisan dan tulisan. Menurut Djojosuroto, dkk (2010, hlm. 17-18), data 

lisan merupakan data yang diperoleh melalui tutur kata/wawancara. Data relevan 

merupakan data yang berhubungan langsung dengan persoalan yang sedang diteliti. 

Data lisan merupakan data kualitatif karena data yang diperoleh merupakan hasil dari 

rekaman, pengamatan, wawancara, bahan tertulis, dan tidak berbentuk angka. 

Data lisan diperoleh dari proses wawancara dengan informan. Informan yang 

paling penting yakni tokoh masyarakat yang ada di Desa Mungkung, Kecamatan 

Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemilihan informan tersebut dilakukan 

agar data yang diperoleh lebih akurat. Dalam pencarian data lisan, peneliti tidak 

membatasi berapa banyak informan. Semakin banyak informan, maka semakin 
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banyak pula data yang akan didapatkan, tentunya data tersebut harus dipilah kembali 

mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan penelitian. Dasar pertimbangan 

menggunakan data lisan karena setiap tuturan yang diucapkan secara tidak langsung 

akan bersama konteks sosial, konteks budaya, dan konsteks situasional yang 

mendukung penelitian.  

Data tulis diperoleh dari hasil studi dokumentasi. Studi dokumentasi 

dilakukan dengan cara memilih data di Kamus Peribahasa dan Ungkapan karya 

Redaksi PM tahun 2013 sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pemilihan data ini 

dilakukan agar memudahkan proses pengolahan data. 

 

E. Definisi Operasional 

Berikut ini dijelaskan beberapa definisi operasional dari beberapa istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

1) Metafora hewan adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang diberikan 

kepada suatu bentuk pitutur luhur baahasa Jawa dan peribahasa Indonesia karya 

Redaksi PM tahun 2013 dengan arti bukan sebenarnya, melainkan sebagai lukisan 

yang berdasarkan persamaan atau perbandingan dengan adanya unsur hewan di 

dalamnya. 

2) Pitutur luhur bahasa Jawa adalah kata-kata mutiara yang di dalamnya 

mengandung makna yang arif dan filosofi luhur Jawa, biasanya berisi 

perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. 

3) Peribahasa Indonesia adalah media komunikasi yang santun dengan bahasa kiasan 

yang dipergunakan dalam masyarakat Indonesia. 

4) Pengembangan leksikon bahasa Indonesia adalah upaya melestarikan leksikon 

bahasa daerah yang terkandung dalam pitutur luhur bahasa Jawa untuk 

meningkatkan leksikon bahasa Indonesia. 

5) Representasi metafora hewan adalah hasil perbandingan metafora hewan pitutur 

luhur bahasa Jawa dengan peribahasa Indonesia. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi/pengamatan 

dan wawancara yang akan dipaparkan dalam tabel wawancara berikut ini.  

1. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang akan dilakukan dengan masyarakat di Desa Mungkung 

harus jelas, padat, dan singkat agar data yang diperoleh pun hasilnya tepat. Berikut ini 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. 

 

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara 

 

No Pertanyaan 

1. Apakah Anda mengenal pitutur luhur bahasa Jawa? 

2. Metafora atau kiasan apa saja yang biasanya dipakai dalam pitutur luhur 

bahasa Jawa? Hewan, tumbuhan atau yang lain? 

3. Metafora/ kiasan hewan apa saja yang biasanya digunakan dalam pitutur 

luhur bahasa Jawa? 

4. Bagaimana bentuk tuturan pitutur luhur yang menggunakan 

metafora/kiasan hewan? 

5. Apa makna pitutur luhur yang mengandung metafora/kiasan hewan 

tersebut? 

6. Mengapa masyarakat mengaitkan pitutur luhur tersebut dengan hewan 

tersebut? 

 

2. Pedoman Observasi 

Observasi/pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data 

penelitian atau biasa disebut sebagai studi yang disengaja dan sistematis tentang 

keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan 
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mencatat. Observasi yang dilakukan merupakan observasi partisipan yang 

mengharuskan pengamat ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati atau dapat 

dikatakan ikut serta sebagai pemain (Djojosuroto, dkk 2010, hlm. 46-47). Data dari 

studi dokumentasi juga diperlukan saat melakukan observasi dan wawancara 

sehingga peneliti sudah tau apa yang akan diteliti. Berikut contoh tabel observasi 

yang digunakan. 

Tabel 3.2 Pedoman Observasi 

 

No Metafora Nama 

Hewan 

Pitutur Luhur Artinya 

1. Asu  Asu njegog ora nyokot Anjing (yang) menyalak tidak 

menggigit 

Arti: Banyak orang yang pintar 

mengancam, tetapi tidak 

melakukan apa-apa. Banyak 

bicara sedikit bekerja. 

2. Semut  Ana gula ana semut Ada gula ada semut 

Arti: Orang yang sukses dan 

kaya selalu dikerumuni oleh 

orang lain yang ingin juga 

mendapatkan kesuksesan dan 

kekayaan. 

3.  … … … 

 

Dengan observasi partisipan ini, peneliti merupakan bagian dari masyarakat 

Jawa sehingga dapat mempermudah menjalin komunikasi dengan informan. 

Kemudahan menjalin komunikasi dengan informan akan memudahkan juga 

mendapatkan keterangan tentang pitutur luhur bahasa Jawa bermetafora hewan. 
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Teknik observasi partisipan dilengkapi dengan teknik simak dan teknik cakap. Teknik 

simak ini dilakukan dengan cara menyimak tuturan masyarakat Jawa di Desa 

Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, 

setelah menyimak peneliti langsung melakukan teknik catat sehingga meminimalkan 

kesalahan atau ketidakjelasan suara rekaman pada saat pengambilan data. 

  

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni memilah-milah 

data sesuai dengan kebutuhan. Proses memilih data tersebut dilakukan dengan cara 

menyortir data dalam kamus peribahasa Indonesia. Data-data yang sudah selesai 

dipilih kemudian dimasukan ke dalam kartu data agar memudahkan peneliti dalam 

melakukan perbandingan dengan bahasa Jawa. 

Tabel 3.3 Pedoman Studi Dokumentasi Peribahasa Indonesia 

 

No Metafora 

Nama Hewan 

Peribahasa 

Indonesia 

Artinya 

1. Anjing  Anjing Menyalak 

Takkan Menggigit 

Orang yang kelihatannya galak 

biasanya tidak berbahaya. 

2. Semut  Ada Gula Ada Semut Orang yang kaya atau banyak 

harta sering dikunjungi orang. 

3.  … … … 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini memanfaatkan dua macam metode penyajian data, yakni (1) 

metode simak dan (2) metode cakap (Mahsun, 2013, hlm. 92-95) atau yang biasa 

dikenal dengan observasi partisipan. Metode simak merupakan cara yang digunakan 

untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. 
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Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap yakni upaya menyadap 

penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi informan. Metode 

berikutnya yang dipakai yakni metode cakap, yaitu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan adanya percakapan antara peneliti dengan informan. Selain 

kedua teknik tersebut, teknik catat juga harus digunakan. Teknik catat yaitu mencatat 

beberapa bentuk yang relevan bagi penelitian yang sedang dilakukan dari hasil studi 

dokumentasi. Penggunaan dua metode tersebut diharapkan dapat mempermudah 

pengambilan data secara lebih lengkap dan relevan saat berada di lapangan. 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan, yaitu pertama pengumpulan data 

dilakukan dengan metode cakap, catat, rekam, dan studi dokumentasi. Data yang 

diperoleh dari hasil rekaman dan studi dokumentasi, kemudian dikelompokan sesuai 

dengan jenis hewan yang dijadikan metafora dalam pitutur luhur bahasa Jawa dan 

peribahasa Indonesia. Hasil rekaman dan studi dokumentasi dimasukkan ke dalam 

table pedoman observasi. Setelah pencatatan selesai, tahap selanjutnya yaitu 

menganalisis bentuk lingual. Analisis terakhir yang dilakukan adalah menafsirkan 

hasil berupa representasi metafora hewan dalam pitutur luhur bahasa Jawa dan 

peribahasa Indonesia.  

Penggunaan teknik catat di samping teknik rekam dimaksudkan untuk 

mengecek kebenaran data yang sudah didapat. Penggunaan cara ini cukup efektif 

mengingat bahwa sebuah peribahasa merupakan sebuah kalimat sehingga 

memungkinkan kata atau frasa dapat terbalik. Teknik rekam ini dapat meminimalkan 

kesalahan. Penggunaan tabel tersebut digunakan untuk memudahkan analisis agar 

tidak tercecer. Berikut tabel pengolahan data berdasarkan presentasi. 

Tabel 3.4 Pengolahan Data Presentasi Pitutur Luhur Bahasa Jawa Bermetafora 

Hewan 
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No Metafora Nama Hewan  Jumlah Pitutur Luhur Presentasi 

1. Asu 11 9.57% 

2. Bebek 4 3.48% 

3. Blorok (sebutan ayam yang 

bulunya belang) 

1 

0.87% 

4. Cacing 1 0.87% 

5. Cecak 2 1.74% 

6. Celeng 2 1.74% 

7. … … … 

 

Tabel 3.5 Persentasi Pengolahan Data Peribahasa Indonesia Bermetafora 

Hewan 

 

No Metafora Nama Hewan Jumlah Peribahasa 

Indonesia 

Presentasi 

1. Angsa 2 0.50% 

2. Anjing  26 6.53% 

3. Ayam  50 12.56% 

4. Babi  4 1.01% 

5. Badak  2 0.50% 

6. Bangau  1 0.25% 

7. … … … 

 

 

Tabel 3.6 Perbandingan Penggunaan Nama Hewan Dalam Pitutur Luhur Bahasa 

Jawa Dengan Peribahasa Indonesia Bermetafora Hewan 
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No 

Metafora 

Nama Hewan 

Metafora Nama 

Hewan 

Jumlah Metafora 

Nama Hewan 

Jumlah 

Metafora Nama 

Hewan 

Pitutur Luhur 

Bahasa Jawa 

Peribahasa 

Indonesia 

Pitutur Luhur 

Bahasa Jawa 

Peribahasa 

Indonesia 

1. Asu (Anjing) Ayam, Macan 2 2 

2. Asu (Anjing) Anjing, Gajah, 

Ikan 

1 2 

3. Asu (Anjing),  Anjing 1 1 

4. Bebek Elang, Buaya, 

Harimau 

1 2 

5. Bebek Ayam, Ikan, Itik, 

Kucing 

1 4 

6. Bebek Ikan 1 1 

7. … … … … 

 

Tabel 3.7 Pengolahan Data Perbandingan Penggunaan Nama Hewan Dalam 

Pitutur Luhur Bahasa Jawa Dengan Peribahasa Indonesia Bermetafora Hewan 

No Metafora 

Nama Hewan 

Pitutur Luhur bahasa Jawa Peribahasa Indonesia 

1. Asu (Anjing), 

Ayam, Macan 

Asu Marani Gepuk. (Anjing 

Mendatangi pukul)  

Arti: Orang yang sengaja 

mendatangi bahaya. 

Bagai Ayam Lepas Bertaji. 

Arti: Serba berbahaya, 

dilepas berbahaya, ikut 

dicampuri juga berbahaya. 

Ulo Marani Gepuk. 

(Sengaja mendekati bahaya) 

Membangunkan Macan 

Tidur. 
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Arti: Seseorang yang niat 

menantang bahaya, tidak 

terburu-buru dalam mengambil 

keputusan. 

Arti: Sengaja mencari-cari 

masalah. 

2. Asu (Anjing), 

Anjing, Gajah, 

Ikan 

Asu Gedhe Menang Kerahe. 

(Anjing Besar Menang 

Berkelahi) 

Arti: Seseorang yang sedang 

berkuasa dan berpekara dengan 

orang kecil umumnya selalu 

menang meskipun dia 

seharusnya kalah karena 

kesalahannya sendiri. 

Bagai Anjing Menyalak Di 

Ekor Gajah. 

Arti: Orang yang hina dan 

lemah hendak melawan 

orang yang besar dan kuat, 

tentu tak akan berhasil. 

 

 Anak-anak Ikan Kecil 

Menjadi Makanan Ikan 

Besar. 

Arti: Orang kecil atau orang 

lemah selalu menjadi 

suruhan orang besar atau 

orang kuat. 

3. … … … 

 

Semua data yang diperoleh dari lapangan harus diproses dalam tabel 

pengolahan data. Setelah itu, barulah dapat ditafsirkan perbandingan metafora hewan 

yang terkandung dalam pitutur luhur bahasa Jawa dan peribahasa Indonesia. 

perbandingan metafora hewan tersebut merupakan representasi yang dihubungkan 

dengan pandangan masyarakat tentang kebudayaan atau kebiasaan. Tahap paling 
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terakhir, peneliti membuat simpulan dari apa yang telah peneliti uraikan pada 

analisis-analisis sebelumnya. 


