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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Data yang diambil dalam menyelasaikan penelitian ini merupakan kosakata 

bidang teknik bangunan yang diperoleh dan dicari di daerah Kabupaten Bandung, 

khususnya daerah lingkungan masyarakat RW 12 Desa Neglasari Kecamatan 

Banjaran. Data diambil di daerah lingkungan masyarakat RW 12 Desa Neglasari 

Kecamatan Banjaran, karena sebagian dari masyarakat daerah setempat berprofesi 

yang berhubungan dengan bidang teknik bangunan.  

Lokasi yang peneliti jadikan subjek penelitian merupakan sebuah wilayah 

lingkungan masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi di bidang 

teknik bangunan, seperti kontraktor, tukang bangunan, mandor, laden, dan 

masyarakat pengguna jasa teknik bangunan 

 

B.  Sumber Data dan Data  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah register teknik bangunan 

yang dituturkan oleh masyarakat yang memiliki profesi yang berkaitan dengan 

teknik bangunan di masyarakat Bandung Selatan. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah register bidang teknik bangunan, sedangkan data sekunder 

dalam penelitian ini adalah kamus istilah teknik bangunan yang digunakan 

sebagai acuan standar untuk mengetahui hasil pemakaian register teknik bangunan 

untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang akan dihimpun.  

  

C. Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian dalam bentuk diagram 

model case study oleh Milles dan Huberman 1994: Yin 2009. Case study 

merupakan salah satu metodologi penelitian tertua. Myres (Sarosa, 2012, 

hlm.117) menjelaskan case study kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan bukti empiris dari satu atau lebih dan berusaha mempelajari 

permasalahan dalam konteksnya. Dalam melakukan penelitian metodologi case 
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study peneliti perlu menguasai pengetahuan, teori, dan hasil penelitian yang 

terperinci mengenai topik penelitian.  

Untuk memperjelas tentang metode penelitian yang dipaparkan 

sebelumnya, pada bagian ini digambarkan bagan desain penelitian dalam bentuk 

diagram berikut (adaptasi model dari Yin 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Register Bidang Teknik Bangunan 

di Masyarakat Bandung Selatan 

 

Pengumpulan Data  

 

1. Teknik Observasi  

2. Teknik Simak Libat Cakap  

3. Teknik Simak Bebas Libat Cakap  

 

 

 

Pengolahan Data  

1. Pendeskripsian bentuk variasi kode register bidang teknik bangunan.  

2. Pendeskripsian karakteristik register bidang teknik bangunan. 

3. Pendeskripsian register bidang teknik bangunan dilihat dari segi 

pemakainya  

4. Pendeskripsian register bidang teknik bangunan dilihat dari segi 

pemakaiannya. 

 

 

 

Penganalisisan Data  

1. Mendeskripsikan data dengan cara menulis kembali semua kosakata 

hasil tuturan.  

2. Mendekripsikan kosakata yang dituturkan masyarakat Bandung 

Selatan untuk mendapatkan bentuk variasi kode. 

3. Mendekripsikan kosakata yang dituturkan masyarakat Bandung 

Selatan untuk mendapatkan karakteristik register bidang teknik 

bangunan  

4. Mendekripsikan kosakata yang dituturkan masyarakat Bandung 

Selatan untuk mendapatkan register yang dilihat dari segi 

pemakainya. 

5. Mendekripsikan kosakata yang dituturkan masyarakat Bandung 

Selatan untuk mendapatkan register yang dilihat dari segi 

pemakaiannya. 
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3.1 Diagram  

Desain penelitian penggunaan register bidang teknik bangunan  

 

 

D. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan 

uraian yang mendalam mengenai penggunaan register bidang teknik bangunan di 

masyarakat Bandung Selatan. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu 

proses yang mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Sarwono, 2006,  hlm.193).  

Pendekatan menurut Bogdan dan Tailor (dalam Helmy, 2011, hlm. 30) 

untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.  

Penelitian deskriptif dipilih sebagai upaya menggambarkan secara 

transparan data kebahasaan berupa penggunaan register bidang teknik bangunan 

oleh masyarakat Bandung Selatan. Data digambarkan secara objektif dan apa 

adanya berdasarkan apa yang didapat pada saat pengamatan dan pengumpulan 

data.  

Penyimpulan data 

1. Mengetahui bentuk variasi kode penggunaan register teknik 

bangunan di masyarakat Bandung Selatan. 

2. Mengetahui karakteristik register bidang teknik bangunan di 

masyarakat Bandung Selatan. 

3. Mengetahui register bidang teknik bangunan dilihat dari segi 

pemakainya. 

4. Mengetahui register bidang teknik bangunan dilihat dari segi 

pemakaiannya. 

5. Mendekripsikan kosakata yang dituturkan masyarakat Bandung 

Selatan untuk mendapatkan register yang dilihat dari segi 

pemakaiannya. 

 

 

 

Hasil Analisis Data  

Mengetahui bentuk variasi kode, karakteristik, register yang dilihat dari segi 

pemakai dan pemakaiannya di masyarakat Bandung Selatan. 
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Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini juga merupakan usaha 

strategi kerja dalam menganalisis objek penelitian berdasarkan rumusan masalah 

yang dipecahkan, yaitu bentuk variasi kode, karakteristik register, register bidang 

teknik bangunan dilihat dari segi pemakainya, dan register bidang teknik 

bangunan dilihat dari segi pemakaiannya. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini akan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar tabel. 

Tabel rekapitulasi berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan peneliti dalam 

pengumpulan dan pengolahan data.  

 

NO REGISTER TUTURAN 
BENTUK VARIASI KODE 

IND SUN CAMPUR 

      

      

3.2 Tabel 

  

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Teknik observasi dengan cara mengamati istilah yang digunakan oleh penutur 

yang berkecimpung di bidang teknik bangunan dan peneliti mencatat data 

yang akan diteliti. 

2. Teknik simak libat cakap dengan cara peneliti berpartisipasi sambil 

menyimak, berpartisipasi dalam pembicaraan, dan menyimak pembicaraan.  

3. Teknik simak bebas libat  cakap dengan cara peneliti berperan sebagai 

pengamat penggunaan bahasa oleh informannya. Peneliti tidak terlibat dalam 

peristiwa pertuturan bahasa yang sedang diteliti. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah pengumpulan data dilakukan, peneliti mengolah data tersebut dan 

menganalisis. Sehingga proses menganalisis data tersebut dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian.  

Dalam analisis ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut.  
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1. Menganalisis bentuk variasi kode register. 

2. Mendeskripsikan karakteristik register bidang teknik bangunan di masyarakat 

Bandung Selatan; 

3. Mendeskripsikan register bidang teknik bangunan di masyarakat Bandung 

Selatan dilihat dari segi pemakainya; 

4. Mendeksripsikan register bidang teknik bangunan di masyarakat Bandung 

Selatan dilihat dari segi pemakaiannya; 

5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis keseluruhan. 

 

 


