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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa dipisahkan dengan 

manusia lain.
1
 Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang 

menunjukkan semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu 

berhubungan dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak 

akan lepas dari proses komunikasi, tukar menukar pikiran, mengirim dan 

menerima informasi dari sesama manusia. 

Komunikasi adalah proses interaksi atau tukar menukar informasi 

antara pengirim pesan dan penerima pesan, kegiatan komunikasi terjadi 

karena adanya dorongan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan. West 

& Turner mendefinisikan, komunikasi merupakan proses sosial dimana 

individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan 

mengintepretasikan  makna dalam lingkup mereka.
2
 Oleh karena itu 

komunikasi atau kegiatan interkasi tidak dapat dipisahkan dengan manusia 

yang mempunyai fitrah sebagai mahkluk sosial. 

Komunikasi Interpersonal merupakan kegiatan yang sangat 

dominan dalam kehidupan sehari-hari, Sebagaimana dengan keilmuan 
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lainnya,  komunikasi interpersonal juga memiliki banyak definisi. Deddy 

Mulyana memberikan definisi bahwa komunikasi antar pribadi atau 

interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.
3
 

Pada era modern, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami 

kemajuan dan perkembangan, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi juga mempercepat berubahnya nilai-nilai sosial pada 

masyarakat. Perubahan nilai-nilai sosial juga dapat merubah sistem 

masyarakat yang telah ada sejak dahulu. Seperti yang terjadi pada 

perubahan penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi yang terdapat pada 

masyarakat Jawa. 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri.
4
 Bahasa pada dasarnya tidak 

bisa dilepaskan dari faktor sosial dan budaya yang telah berkembang pada 

masyarakat. Oleh karena itu perwujudan suatu bahasa sangat dipengaruhi 

oleh latar belakang sosial budaya masyarakat. Dengan latar belakang yang 

berbeda, bahasa yang digunakan juga akan bervariasi. 
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Penggunaan bahasa ditengah masyarakat Jawa pada khususnya, 

berfungsi untuk berkomunikasi dengan melihat dan memperhatikan siapa 

lawan berkomunikasi, apakah dengan anak yang berusia lebih muda, 

seusia, atau orang yang lebih tua.
5
 Dalam tradisi Jawa ketika 

berkomunikasi dengan orang yang lebih tua diharuskan menggunakan 

bahasa Jawa krama, hal ini dikarenakan sebagai simbol untuk 

menghormati orang yang lebih tua, selain itu penggunaan bahasa Jawa 

krama dalam berkomunikasi juga menunjukkan salah satu ciri seseorang 

dalam tingkah laku dan sopan santun. 

Bahasa Jawa krama merupakan salah satu tingkatan bahasa yang 

ada dalam budaya Jawa. Yang dimaksud dengan krama adalah bentuk 

unggah-ungguh bahasa Jawa yang berintikan leksikon (kamus) krama 

bukan leksikon (kamus) yang lain.
6
 Di sisi lain krama digunakan ketika 

berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang yang secara sosial jauh 

berbeda, yaitu orang yang lebih tua, atau status sosial yang lebih tinggi, 

atau dengan orang yang tidak dikenal.
7
 

Dewasa ini, komunikasi menggunakan bahasa Jawa krama sudah 

mulai pudar dan tidak digunakan oleh kalangan remaja. Persoalan 
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komunikasi yang juga menyangkut bahasa daerah ini sering dikeluhkan 

oleh masyarakat, terutama para orang tua, banyak remaja yang tidak 

mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa krama  pada orang 

yang lebih tua. 

Fenomena seperti ini terjadi pada para remaja di Desa Jambu 

Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Dari hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti, di daerah ini, ditemukan para remaja yang 

tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa krama dalam 

berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Para remaja tidak lagi melihat 

siapa lawan bicara, lebih tua, seusia atau lebih muda. 

Di dalam rumah atau dalam lingkup keluarga, para remaja 

berkomunikasi dengan orang tuanya memakai bahasa Jawa ngoko yang 

seharusnya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih 

muda atau seusia. Tak hanya dalam rumah, bahkan di lingkungan sekitar 

para remaja juga tidak menggunakan bahasa Jawa krama dalam 

berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan bahasa Jawa dalam 

berkomunikasi dengan melihat siapa lawan berbicara, sudah mulai luntur 

dan jarang para remaja menggunakan sesuai dengan aturan yang ada 

dalam tingkat tutur bahasa Jawa. Oleh karena itu, peneliti tertarik memilih 

masalah ini karena bahasa merupakan hasil dari kebudayaan manusia yang 

terdapat simbol atau makna yang diciptakan guna untuk keperluan 
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berkomunikasi. Fenomena seperti ini merupakan persoalan komunikasi 

yang patut untuk diteliti. Mengingat saat ini penggunaan bahasa Jawa 

krama dalam berkomunikasi mulai luntur karena penurunan penutur, maka 

dari itu hal ini sangat penting untuk diteliti.  

Sebelumnya telah ada penelitian tentang penggunaan bahasa Jawa 

krama dalam komunikasi interpersonal, salah satu penelitian tersebut 

adalah skripsi yang ditulis Anggelia Putri Hapsari yang berjudul 

“Komunikasi Interpersonal Anak Muda dalam Penggunaan Bahasa Jawa 

krama Pada Kelompok Sosial”. Dengan menggunakan metode pendekatan 

fenomenologi, peneliti menemukan faktor tidak digunakannya bahasa 

Jawa ragam krama ketika kalangan remaja berkomunikasi pada kelompok 

sosial, kebiasaan lingkungan sekitar yang menggunakan bahasa ragam 

ngoko ketika berkomunikasi menjadi faktor utama, supaya terlihat tanpa 

ada jarak juga menjadi alasan para remaja tidak menggunakan ragam 

krama ketika berkomunikasi. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang 

“Penggunaan Bahasa Jawa Krama dalam Komunikasi Interpersonal Pada 

Kalangan Remaja di Desa Jambu Timur Jepara”. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan metode pendekatan etnografi. 

B. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka untuk memudahkan peneliti lebih lanjut, peneliti membatasi 
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permasalahan yang akan diteliti. Objek kajian yang akan di teliti dalam 

penelitian ini adalah penggunaan bahasa Jawa krama dalam komunikasi 

interpersonal pada kalangan remaja usia 12-21 tahun di Desa Jambu Timur 

Jepara. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana penggunaan bahasa Jawa krama dalam komunikasi 

interpersonal pada kalangan remaja di Desa Jambu Timur Jepara?” 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan 

bahasa Jawa krama dalam komunikasi interpersonal pada kalangan remaja 

di Desa Jambu Timur Jepara.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Bagi pihak program ilmu komunikasi, penelitian ini diharapkan 

mampu memberi kontribusi pada pengembangan penelitian dalam 

disiplin ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan 

penggunaan bahasa dalam komunikasi. 
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b. Sebagai literatur bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi tidak 

digunakannya bahasa Jawa dan mendorong kesadaran para anak 

muda agar berkomunikasi dengan bahasa Jawa krama, khususnya 

pada masyarakat suku Jawa. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu membuka pikiran pembaca 

bahwa bahasa Jawa juga merupakan alat komunikasi yang 

memiliki peran penting dalam terciptanya keberhasilan komunikasi 

pada masyarakat Jawa. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti juga bercermin pada beberapa 

penelitian terdahulu, akan tetapi peneliti tetap menjaga keoriginalitasan 

dalam penelitian. 

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Anggelia Putri Hapsari, 

skripsi yang berjudul "Komunikasi Interpersonal Anak Muda dalam 

Penggunaan Bahasa Jawa krama Pada Kelompok Sosial”.
8
 Penelitian ini 

menggunakan metode Kualitatif. Dari penelitian ini, peneliti mencoba 
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untuk meneliti terkait dengan penggunaan bahasa Jawa krama dalam 

komunikasi sehari-hari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kalangan anak muda Dusun Sari Rejo II RT 07 RW 02 Singosaren 

Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berbahasa Jawa 

krama karena ada faktor yang muncul dari dalam dirinya sendiri maupun 

dari luar dirinya.  

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Mahfudlah Fajrie, yang 

diterbitkan oleh jurnal INJECT: (Interdisciplinary Journal of 

Communication), Juni, 2017 yang berjudul “Gaya Komunikasi Masyarakat 

Pesisir Wedung Jawa Tengah”. Penelitian ini merupakan hasil penelitian 

field reseacrh dengan menggunakan metode pendekatan etnografi dan 

analisis tema kultural. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gaya komunikasi masyarakat pesisir ketika berkomunikasi dengan 

masyarakat luar pesisir dan turis (wisatawan). Hasilnya menunjukan gaya 

komunikasi masyarakat pesisir dalam berkomunikasi dengan masyarakat 

luar wilayah pesisir adalah the equalitarian style dan the relinguishing 

style, artinya masyarakat pesisir dalam berkomunikasi mempunyai sifat 

terbuka dan mau menerima saran serta pendapat dari orang lain.
9
 

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Witri Nur Laila yang 

diterbitkan oleh Profetik Jurnal Komunikasi, Oktober 2016 yang berjudul 

“Konsep Diri Remaja Muslim Pengguna Bahasa Jawa Krama”. Penelitian 
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ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini mengkaji konsep diri remaja 

muslim dalam penggunaan bahasa Jawa krama.  Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan terjadinya konsistensi remaja muslim dalam penggunaan 

bahasa Jawa krama karena kuatnya kepribadian remaja tersebut, 

kepribadian yang kuat terbentuk oleh konsep diri yang positif, sehingga 

remaja yang mempunyai konsep diri positif  lebih mudah beradaptasi dan 

mudah diterima disetiap lingkungan yang dimasukinya.
10

 

Dari tiga penelitian tersebut dapat dijadikan sumber acuan oleh 

peneliti, maksud dari peneliti terdapat beberapa persamaan dalam 

melakukan penelitian, pada penelitian yang pertama, hasil dari penelitian 

yang ditulis oleh Anggelia Putri Hapsari adalah sama-sama meneliti 

tentang penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi interpersonal pada 

kalangan remaja dan penelitiannya menggunakan kualitatif. Sedangkan 

untuk menghindari plagiasi terdapat beberapa perbedaan diantaranya 

adalah lokasi penelitian yang berbeda dan cara menganalisisnya yaitu 

dengan metode pendekatan etnografi, sedangkan dalam penelitian 

sebelumnya menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kalangan anak muda di Dusun Sari 

Rejo II RT 07 RW 02 Singosaren Banguntapan Bantul DIY tidak 

berbahasa Jawa krama karena menurut anak muda komunikasi 
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menggunakan bahasa Jawa ragam krama hanya digunakan untuk orang 

tertentu saja. 

Sedangkan dalam penelitian kedua yang ditulis oleh Mahfudlah 

Fajrie memiliki kesamaan dalam jenis penelitian dan metode yang 

digunakan, yaitu jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan 

etnografi. Dalam penelitian ketiga yang ditulis oleh Witri Nur Laila 

memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang penggunaan bahasa 

Jawa krama pada remaja, akan tetapi yang dikaji berbeda, yaitu mengenai 

konsep diri. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka 

dibutuhkan metode untuk menganalisis data. Dalam menganalisis 

penggunaan bahasa Jawa krama dalam komunikasi interpersonal pada 

kalangan remaja di Desa Jambu Timur Jepara, peneliti menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 

Etnografi merupakan sebuah disiplin ilmu penulisan tentang 

suku bangsa, menggunakan bahasa yang lebih kontemporer, etnografi 

juga dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya.
11

 

Lebih dalam lagi etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan 
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 M. Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data”, (Jakarta: Raja Grafindo, 
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kebudayaan masyarakat atau etnik, adat istiadat, kebiasaan serta 

bahasa. Dalam pendekatan etnografi, peneliti mengamati orang 

(subyek penelitian) dengan cara berinteraksi langsung dan berusaha 

menilai atau menyimpulkan penggunaan bahasa Jawa krama dalam 

komunikasi interpersonal dan kebudayaannya. 

Metode pendekatan pada penelitian kualitatif ini bersifat 

deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan 

keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya 

berdasarkan fakta-fakta.
12

 Penelitian ini merupakan usaha untuk 

mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya, sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta. Hasil 

penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif 

tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.  

2. Lokasi Penelitian 

Latar pada penelitian ini bertempat di Desa Jambu Timur 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Dipilihnya lokasi tersebut 

karena bahasa Jawa di Desa tersebut digunakan berkomunikasi sehari-

hari. Selain itu pemerintah Desa juga lebih banyak menggunakan 

bahasa Jawa dalam melakukan pelayanan, serta dari hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti, penggunaan bahasa Jawa krama dalam 

komunikasi sudah minim digunakan remaja. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan bukti atau fakta dari suatu peristiwa yang 

digunakan sebagai bahan untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali. Apabila 

dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

Data primer adalah data yang membutuhkan data atau 

informasi dari sumber pertama, atau biasa disebut responden. Data 

tersebut diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan 

kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara
13

. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari obyek penelitian, yaitu para 

remaja yang merupakan obyek utama dalam penelitian ini. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari data lisan sebagai 

hasil wawancara, dan hasil observasi. 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari 

sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang 

menjadi referensi terhadap tema yang diangkat
14

. Dengan adanya 

kedua sumber data primer dan data sekunder, diharapkan peneliti 
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Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif , (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), hlm. 16. 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan 
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dapat mendeskripsikan tentang penggunaan bahasa jawa krama dalam 

komunikasi interpersonal pada kalangan remaja di Desa Jambu Timur 

Jepara. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya diperolehnya data secara kongkrit, dan 

memperoleh relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, 

maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan wawancara tidak 

terstruktur.  

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 

dan pengindraan.
15

 Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi 

secara langsung dan secara tidak langsung. Maka dari itu, untuk 

mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Jawa krama 

dalam komunikasi interpersonal pada kalangan remaja di Desa 

Jambu Timur Jepara, maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi partisipan, karena dengan 

ikut berperan aktif, maka hal tersebut akan memudahkan peneliti 

dalam mengumpulkan data. 
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 Burhan, Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Putra Grafika, 2008), hlm. 

115. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
16

  

Koentjaraningrat membagi wawancara ke dalam dua hal 

golongan besar, yaitu (1) wawancara berencana atau standardized 

interview, dan (2) wawancara tak berencana atau undstandardizet 

interview.
17

  

Pertama, wawancara berencana atau terstruktur merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

antara pewawancara dengan narasumber yang sebelumnya 

pewawancara sudah menyiapkan hal yang akan ditanyakan 

kepada responden.  

Kedua, wawancara tidak berencana atau wawancara tidak 

terstruktur merupakan wawancara dimana pertanyaan tidak 

disusun terlebih dahulu, melainkan disesuaikan dengan keadaan 

dari responden, sehingga tanya jawab mengalir seperti dalam 

percakapan sehari-hari. Tujuan dari wawancara tidak terstruktur 

                                                             
16

 Lexy J. Moleong, op. cit., hlm. 186. 

17
 Koentjaraningrat, Metode Wawancara dalam Metode Metode Penelitian masyarakat, 

(Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 129-157. 
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ini adalah untuk memperoleh keterangan yang terperinci dan 

mendalam. 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dan sesuai dengan tema penelitian.
18

 Kriteria yang 

dimaksud adalah menggambarkan demografi responden, yaitu 

penggunaan bahasa Jawa krama dalam komunikasi interpersonal 

pada kalangan remaja (12-21) di Desa Jambu Timur. 

Dalam hal ini narasumber yang dianggap dapat 

memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah:  

1) Pemerintah Desa Jambu Timur  

2) Tokoh-tokoh masyarakat Desa Jambu Timur 

3) Warga asli Desa Jambu Timur Mlonggo Jepara 

4) Remaja Berusia 12-21 Tahun 

Berlatar ciri di atas, peneliti memilih 17 informan yang 

terlibat dalam penggunaan bahasa Jawa karma dalam komunikasi 

interpersonal di Desa Jambu Timur Jepara. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfa Beta 2014), hlm. 122. 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, 

memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk 

dibaca. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep 

dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi.
19

 

Data yang terkumpul bukanlah merupakan hasil akhir dari 

suatu penelitian ilmiah, tetapi data-data tersebut masih perlu 

dianalisis, baik selama dilapangan maupun setelah meninggalkan 

lapangan. 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
20

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif 

yang lebih mengutamakan pemaparan situasi atau peristiwa. Penelitian 

ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis 

atau membuat prediksi.
21

  

                                                             
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfa Beta 

2011), hlm. 236. 

20 Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research For Education, (Boston: Allyn 

and bacon, Inc, 1982), hlm. 248. 

21
Jalaludin, Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 24. 
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Untuk itu analisis data kualitatif secara umum menurut 

Daymon dan Holloway dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pengolahan data dari data yang  

belum tertata menjadi data yang tertata. Dalam proses ini 

terkandung aspek pengeditan, pemberian kode dan pengelompokan 

data sesuai dengan kategorisasi data.
22

 

b. Interpretasi (penafsiran) 

Setelah data diteliti dan dikaji, maka akan muncul sebuah 

kesimpulan atau penafsiran yang akan dijabarkan oleh peneliti. 

Penafsiran seharusnya dapat menjawab persoalan-persoalan yang 

diajukan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, proses analisis bertujuan untuk membandingkan teori 

dengan maksud, menemukan teori baru, penguatan terhadap teori 

lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa 

menggunakan rumus statistik.
23

 

Analisis yang dilakukan oleh peneliti akan mengahasilkan 

data lapangan yang ditekankan untuk memberikan gambaran secara 

                                                             
22

  C Daymon dan Immy Holloway, Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public 

Relation dan Management Communication, terj. Cahya W. (Yogyakarta: Bentang, 2008), hlm. 

369. 

23
 Sudarwan, Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 

hlm. 41. 
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obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, 

yaitu bagaimana penggunaan bahasa Jawa krama dalam 

komunikasi interpersonal pada kalangan remaja di Desa Jambu 

Timur Jepara. 

Secara ringkas tahapan penelitian sesuai bagan berikut ini: 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

 

  

 

  

 

 

H. Sistematika Penelitian 

Dalam sebuah penelitian harus didasari oleh kerangka berfikir yang 

jelas dan teratur. Suatu permasalahan harus disampaikan menurut 

urutannya, mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dan 

mengakhirkan sesuatu yang harus diakhirkan. Maka dari itu harus ada 

sistematika pembahasan sebagai kerangka yang dijadikan acuan dalam 

berfikir secara sistematis. Adapun skripsi ini terdapat tiga bagian utama, 

yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.  

Bagian awal dari  skripsi ini merupakan sebuah pengantar awal 

dari skripsi yang meliuputi halaman judul, halaman nota pembimbing, 

Pengumpulan 

Data 

Wawancara  

Observasi 

Analisis Data 

(Pendekatan 

Etnografi) 

Display

Data 
Hasil 
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halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. 

Kemudian pada bagian isi skripsi terdapat lima bab pembahasan, 

yang meliputi:  

 BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bagian ini peneliti memberikan gambaran secara umum 

tentang penelitian. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan 

dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisikan pembahasan tentang landasan teori. Dalam 

bab kedua ini akan diuraikan teori tentang bahasa Jawa krama dan 

komunikasi interpersonal. Dalam bab ini akan dibahas tentang bahasa 

Jawa krama (pengertian bahasa Jawa krama, dan ragam krama). 

Kemudian deskripsi umum tentang komunikasi interpersonal (pengertian 

komunikasi interpersonal, ciri-ciri hubungan interpersonal, dan etika 

komunikasi interpersonal). 

BAB III : DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai profil desa atau gambaran umum 

tempat penelitian ini berlangsung yang diantaranya membahas mengenai 

kependudukan, mata pencaharian, pendidikan, dan penggunaan bahasa 
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Jawa krama dalam komunikasi interpersonal pada kalangan remaja di 

Desa Jambu Timur Jepara. 

 

 BAB IV : ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini menyajikan analisis penelitian serta hasil dari 

penelitian. Bab ini berisikan jawaban dari rumusan masalah penelitian. 

Yaitu, bagaimana penggunaan bahasa Jawa krama dalam komunikasi 

interpersonal di Desa Jambu Timur Jepara. Hasil diperoleh dari lokasi 

penelitian dan objek penelitian yang ditentukan. Sehingga diperoleh data 

yang valid terkait dengan judul penelitian yang diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, saran dan penutup. 

Bagian akhir, pada bagian akhir skripsi ini berisikan tentang daftar 

pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat pendidikan peneliti.


