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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Pendekatan penelitian adalah cara atau metode peneliti untuk mencapai objek kajian. 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, pendekatan kualitatif  yaitu 

prosedur penelitan yang mengkaji  bentuk teks sehingga menghasilkan data deskriptif yang 

berupa tulisan. Penelitian kualitatif yaitu  penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Bogdan 

dan Taylor (dalam Muhammad, 2014:30).  

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian deskriptif dapat mempermudah 

peneliti untuk menggambarkan secara sistematis fakta dari obejek yang diteliti secara tepat. 

Metode peneliian deskriptif juga sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan baik 

dalam bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia yang sedang diteliti.  Menurut Usman 

& Purnomo (2009: 129) penelitian deskriptif menjelaskan  hasil penelitian dengan gambar-

gambar  dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Oleh sebab itu, penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

bentuk, makna, dan fungsi yang yang terdapat dalam Meme. 

3.2 Data dan Sumber Data 

 Data merupakan objek yang akan dikaji yang diperoleh dari sumber data yang berupa 

wawancara, rekaman, dan bahan tertulis ataupun foto-foto. Sesuai dengan permasalahn pada 

penelitian maka wujud data dalam penelitian ini berupa kata, atau teks yang terdapat dalam 

meme yang menggambarkan sebuah kritik sosial. Sumber data adalah tempat dimana data itu 

berasal. Seperti yang dikatakan Arikunto (2006:129), yang menyatakan bahwa bahasa adalah 

subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data pada penelitian ini yaitu berupa teks meme 
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yang dikumpulkan dari media sosial instagram, mulai pada tanggal 01 Agustus sampai 31 

Oktober. Pengambilan data dalam rentang waktu yang lama tersebut ( 2 bulan) dilandasi alasan, 

meskipun dalam satu hari Instagram memunculkan meme, namun tidak semua meme bertema 

kritik sosial, untuk itu peneliti menyeleksi data dalam waktu yang lama. 

 Peneliti membatasi jenis meme yang dikumpulkan pada penelitian ini, yaitu peneliti 

hanya mengumpulkan meme yang mengandung kritik sosial terhadap institusi pemerintahan, 

keagamaan, dan kebiasaan masyarakat saja. Peneliti menganggap bahwa kritikan pada institusi 

pemerintaha, kebiasaan masyarakat, dan keagamaan merupakan hal yang penting dalam 

kehidupan sosial masyarkat. Jumlah sumber data pada penelitian ini yaitu 50 data, peneliti 

hanya mengambil 50 meme dikarenakan penelitit hanya memfokuskan penelitian pada  meme 

kritik sosial saja. 

Tabel 3.1  

Tabel Sumber Data 

 

No Urutan Meme Kode Meme 

1 Meme 1 M1 

2 Meme 2 M2 

3 Meme 3 M3 

4 Meme 4 M4 

5 Meme 5 M5 

6 Meme 6 M6 

7 Meme 7 M7 

8 Meme 8 M8 

9 Meme 9 M9 

10 Meme 10 M10 

11 Meme 11 M11 

12 Meme 12 M12 

13 Meme 13 M13 

14 Meme 14 M14 

15 Meme 15 M15 
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16 Meme 16 M16 

17 Meme 17 M17 

18 Meme18 M18 

19 Meme 19 M19 

20 Meme 20 M20 

21 Meme 21 M21 

22 Meme 22 M22 

23 Meme 23 M23 

24 Meme 24 M24 

25 Meme 25 M25 

26 Meme 26 M26 

27 Meme 27 M27 

28 Meme 28 M28 

29 Meme 29 M29 

30 Meme30 M30 

31 Meme 31 M31 

32 Meme 32 M32 

33 Meme 33 M33 

34 Meme 34 M34 

35 Meme 35 M35 

36 Meme 36 M36 

37 Meme 37 M37 

38 Meme 38 M38 

39 Meme 39 M39 

40 Meme 40 M40 

41 Meme 41 M41 

42 Meme 42 M42 

43 Meme 43 M43 

44 Meme 44 M44 

45 Meme 45 M45 

46 Meme 46 M46 

47 Meme 47 M47 
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48 Meme 48 M48 

48 Meme 49 M49 

50 Meme 50 M450 

 

Keterangan:  

M = Meme 

M1 = Meme  nomor urutan pertama, dan seterunya. 

 

3.3 Indikator Penelitian  

Indikator penelitian merupakan petunjuk pada arah mana penelitiaan ini akan 

dilakukan. Indikator penelitian berfungsi  untuk mempermudah peneliti sehingga lebih terfokus 

pada permasalahan yang akan dikaji. Indikator penelitian dalam penelitian ini disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Indikator Penelitian 

 

Aspek yang Dikaji Indikator 

Bentuk Kalimat 

Asosiatif 

 

Stilistika   Makna yang muncul akibat penggunaan pilihan kata 

sehubungan dengan adanya perbedaan sosial. 

 Hubungan antara kata yang memiliki kemiripan 

makna 

Cth:  - Keluarga itu tinggal di gubuk yang sangat sempit 

-Ani tinggal di istana yang  luas dan nyaman. 

Kolokatif   Makna kata yang berhubungan dengan makna kata 

yang lain. 

 Setiap makna dari kata-kata tersebut memiliki tempat 

atau penggunaan yang bereda 

Cth:  - Maria seorang gadis yang cantik dan anggun 

-  Anton merupakan pemuda yang tampan 

Konotasi   Makna tambahan sebuah kata yang berbeda dari 

makna sebenarnya. 

 Makna tambahan dari kata yang berhubungan dengan 

nilai rasa penutur baik itu positif maupun negatif 

Cth:  - Mila merupakan tangan kanan dari pak Asrul 

Afektif   Makna yang berkenaan dengan perasaan penutur 

terhadap lawan bicara atau objek yang dibicarakn 

 Makna afektif lebih nyata terasa dalam bahassa lisan 
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Cth:  a. Ani mendapat juara pertama di kelasnya 

         b. Wah ani anak yang hebat  

Makna  

Imperatif  Kata atau kalimat yang bersifat memerintah, 

mengajak, mengingatkan. 

 

Sindiran   Perkataan yang bermaksut menyindir orang lain. 

 Sindiran, atau ejekan yang disampaikan secara tidak 

langsung. 

 

Olok-olok  Perkataan yang mengandung makna sindiran atau 

ejekan  

 Ejekan diucapkan hanya untuk bercanda dan 

bermain-main saja 

Pujian   Ungkapan yang positif tentang sesuatu atau 

seseorang yang membuat perasaan orang lebih baik 

  

Melabeli  Kata yang digunakan untuk memberi tanda atau nama 

pada sesuatu atau orang. 

Fungsi Diksi Asosiatif   

Regulasi (pengaturan)  Bahasa digunakan untuk mengonntrol perilaku sosial 

 Mendapat respon dari pendengar atau pembaca 

Cth: belajarlah kamu yang rajin agar menjadi pintar 

Menyindir (mengritik) 

 

 Bahasa digunakan untuk mengejek atau menyindir 

orang lain. 

 Sindiran disampaikan secara langsung dan tidak 

langsung. 

Cth: - Rajin sekali anda datang setelah 20 menit pelajaran 

dimulai. 

Personal (pribadi)  Mengungkapkan perasaan, emosi dan isi hati, 

  Bersifat individu. 

Cth: - Aku tidak begitu suka orang yang memotong 

pembicaraanku  

  

 

3.4 Teknik Penelitian 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, karena 

peneliti melakukan pengamatan dan telaah dokumen yang bersifat deskriptif dari sumber data 
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yang ada. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia, 

Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman.  

Oleh karena itu penelitian kualitatif fokusnya pada penunjakan makna deskriptif, penjernihan, 

dan penempatan data pada konteknya masing-masing dan sering kali melukiskanya dalam 

bentuk kata-kata (Mahsun, 2007:257). 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

1 Membaca dengan cermat dan memahami seluruhsajian meme   

2 Menggolongkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentuka 

3 Memasukkan data yang telah diberi nomor kode ke dalam tabel pengumpulan data. 

Pemberian kode diawali dari meme yang sudah diberi nomor urut, kemudian diikuti 

dengan kategori meme yang sudah dikelompokan. Adapun cara pengkodean dipaparkan 

sebagai berikut. 

Contoh : 

Mn1/IP-1 

Keterngan :  

M = Meme  

n  = Nomor urut meme 

IP = Institusi Pemerintahan 

KM = Kebiasaan Masyarakat 

KK = Kritik Keagamaan 

 

Tabel 3.3 

Format Tabel Korpus Data 

 

 No Meme Data Kode Data 

 

 

Mending gua yang berdasi, 

daripada tikus yang berdasi. 

 

Konteks: 

Meme ini dilengkapi dengan 

gambar tubuh manusia berkepala 

kucing, yang sedang mengenakan 

dasi. 

M1/IP-1 
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3.4.2 Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data adalah proses menganalisis atau mengkaji data, dalam penelitian ini 

dalam mengelola data digunakan tehnik analisis data. Analisis adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yanag disarankan 

oleh data (Moleong, 2014:280). Berdasarkan data-data yang telah terkumpul, baik berupa kata, 

frasa, klausa maupun kalimat yang terdapat pada meme. 

  Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, 

yaitu reduksi data, kategorisasi, menyimpulkan. Reduksi data yaitu proses mengidentifikasi 

data. Tahap pertama dalam mereduksi data pada penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan 

data berupa teks meme sebanyak-banyaknya, dari media sosial. Setelah data terkumpul, 

selanjutnya pemberian kode pada data agar proses pengelompokan data dapat dilakukan 

dengan teratur. 

 Kategorisasi, Data yang telah diberi kode data kemudian dikumpulkan atau 

dikelompokkan. Data yang dikelompokan harus berdasarkan fokus dan permasalahan 

penelitian, yakni pengunaan bentuk, makna, dan fungsi  diksi asosiatif yang terdapat dalam 

meme. Teakhir menyimpulkan, sebelum menyimpulkan hasil analisis data, peneliti meninjau 

kembali data yang telah dianalisis secara keseluruhan agar mendapat hasil yang valid.  

Tabel. 3.4 

Format Tabel Analisis Data 

 

 

No Kode Data Data Aspek yang Dikaji Deskripsi Interpr

etasi 

1 2 3  4  5 6 

   Bentuk Makn

a 

Fungsi   

1 2 3 
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 Itu orang yang 

bermuka dua 

coba 

disumbangin satu 

mukanya ke 

orang yang suka 

cari muka. 

 

Konteks: 

Meme berupa 

sebuah gambar 

yang dipenuhi 

oleh tulisan di 

tengahnya. 

M26/

KM-

14 

Bahasa 

asosiatif 

bermakn

a 

konotatif  

Olok-

olok 

Melab

eli   

 

Menyin

dir  

kata bermuka dua 

merpakan diksi 

asosiatif berupa frasa 

bermakna konotatif, 

yaitu berpendirian 

banyak atau tidak 

konsisten. 

Penggunaan kata 

bermuka dua 

berfungsi untuk 

menyindir dengan 

cara mengolok orang 

yang tidak konsisten 

dengan 

menggambarkan 

bahwa orang tersebut 

memiliki dua muka, 

dianggap tidak 

normal. dan 

bermakna untuk 

melabelien, sehingga 

setia orang yang tidak 

konsisten maka akan 

dianggap memiliki 

bermuka dua, yang 

merupakan sifat 

orang yang tidak baik. 

 

 

 Tabel analisis data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, dan 

mempermudah membedakan aspek yang dikaji dalam hal ini bentuk, fungsi dan makna diksi 

asosiatif  kritik sosial yang terdapat dalam Meme.  

 


