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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk mengkaji data. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki 

(Nazir, 2011: 54). Di samping itu, pengumpulan data dilakukan secara deskriptif 

menghasilkan data berupa kata, frase, klausa dan kalimat. Data yang digunakan 

sebagai sampel merupakan kata, frase, klausa dan kalimat yang hanya ditemukan 

dalam bahasa meme di Instagram. Wujud dalam penelitian ini berupa deskriptif 

kualitatif, yaitu menjelaskan hasil analisis data berupa deskripsi. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Muhammad, 2014: 30) jenis 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

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

diamati. Alasan penggunaan jenis penelitian kualitatif ini yaitu sebab data yang 

diteliti berupa tulisan kata, frase, klausa, dan kalimat dan dianalisis berdasarkan 

teori yang digunakan. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif sebab 

tidak ada data statistik angka tetapi datanya hanya berupa kata. Data yang 
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dianalisis dalam penelitian ini adalah bahasa meme berupa kata, frase, klausa, 

kalimat yang digunakan meme yang terdapat pada #memecomicindonesia di 

Instagram yang menunjukkan pemakaian gaya bahasa dan makna bahasa. Data 

merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian 

(analisis atau kesimpulan). Data dalam penelitian ini adalah gaya bahasa dalam 

meme di Instagram. 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006: 157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini, data dibatasi sebab terlalu 

banyaknya data-data baru yang mucul setiap hari. Peneliti mendapatkan 30 

gambar yang mencakup 30 meme. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 

Instagram #memecomicindonesia mulai 26 September 2016 sampai dengan 25 

Oktober 2016. Alasan peneliti mengambil data 30 disebabkan oleh banyaknya 

postingan meme tiap menit dan tidak mungkin jika diteliti secara menyeluruh, 

peneliti mengambil data yang menarik untuk diteliti. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data didapat dari #memecomicindonesia di Instagram 

selanjutnya ditranskipkan ke dalam bentuk tulisan. Prosedur pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Prosedur pengumpulan 

data penelitian yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan analisis data. 

a. Teknik Dokumentasi. 

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

nonmanusia. Sumber ini terdiri atas kata dan gambar. Dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik dokumentasi yaitu berupa meme yang terdapat dalam 

Instagram dengan #memecomicindonesia. Proses pengumpulan data secara 

langsung yaitu dengan cara membuka Instagram dan memfollow 

#memecomicindonesia kemudian mengunduh meme/gambar, kemudian data 

tersebut ditranskripkan ke dalam bentuk tulisan. 

b. Analisis Data 

Bodgan & Biklen (dalam Syamsuddin & Damaianti, 2011:110) menjelaskan 

bahwa analisis data adalah pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahanan terhadap bahan-bahan tersebut. Setelah data terkumpul 

dan diklasifikasikan berdasarkan fokus masalah, maka tindakan yang peneliti 

lakukan selanjutnya adalah menganalisis. Dalam penelitian ini, peneliti 

menganalisis bentuk dan makna bahasa yang digunakan dalam meme 

#memecomindonesia di Instagram 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Menurut KBBI Luring (offline, 2010), Intrumen adalah alat yang dipakai 

untuk mengerjakan sesuatu; sarana penelitian (berupa seperangkat tes dsb) untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Instrumen penelitian kualitatif 

adalah manusia atau peneliti. Artinya, peneliti menjadi alat pengumpul data utama 

karena mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. 

Untuk memudahkan data digunakan tabel kopus data seperti tampak pada 

format tabel berikut ini. 
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Tabel 3.1 Tabel Bentuk Gaya Bahasa Meme di Instagram 

#memecomicindonesia 

No. Data Kode Gaya Bahasa Deskripsi 

GB. 

Mt 

GB. 

Pr 

GB. 

Hb 

GB. 

Ir 

GB. 

Sn 

GB. 

Sr 

GB. 

As 

GB. 

Rp 

            

            

            

 

Tabel 3.2 Tabel Makna Gaya Bahasa Meme di Instagram 

#memecomicindonesia 

No. Data Kode Deskripsi Makna Bahasa 

     

     

     

 

Keterangan kode yang digunakan dalam data di atas, yaitu:  

D  : Data 

26-25 (1bulan) : Tanggal Sumber Data 

Sep/Okt  : Bulan Sumber Data 

GB. Mt   : Gaya Bahasa Metafora 

GB. Pr  : Gaya Bahasa Personifikasi 

GB. Hb  : Gaya Bahasa Hiperbola 

GB. Ir  : Gaya Bahasa Ironi 

GB. Sn  : Gaya Bahasa Sinisme 

GB. Sr  : Gaya Bahasa Sarkasme 

GB. As  : Gaya Bahasa Asonansi 

GB. Rp  : Gaya Bahasa Repetisi 

MB.  : Makna Bahasa 

 

Contoh Kode data : a. D1/26/Sep/GB. Mt 

 b. D30/25/Okt/MB. 1 

 

3.5 Indikator Penelitian 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data maka peneliti 

membuat indikator. Indikator penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Tabel Indikator 

No. Aspek Indikator 

1. Bentuk Gaya 

Bahasa 

Dilihat dari aspek jenis gaya bahasa yang terdapat dalam 

penelitian ini: 

1) Metafora 

a. Majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan 

langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau 

hampir sama. 

b. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti 

yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang 

berdasarkan persamaan atau perbandingan. 

c. Menggunakan kata-kata kiasan dan terdapat pilihan 

kata yang menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang 

lain. Dalam menyamakan atau membandingkan 

sesuatu. 

2) Personifikasi 

a. Mengambarkan benda-benda mati atau barang-barang 

yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat 

kemanusiaan. 

b. Terdapatnya pilihan kata yang mengenakan sifat 

manusia pada benda mati. 

c. Membandingkan benda mati atau tidak dapat bergerak 

sehingga sepertinya tampak bernyawa dan dapat 

berperilaku seperti manusia. 

3) Hiperbola 

a. Melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa 

sesungguhnya dengan kata-kata yang berlebihan. 

b. Mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan 

jumlahnya, ukurannya atau sifatnya dengan maksud 

memberi penekanan pada suatu pernyataan atau 

situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan 

pengaruhnya. 

c. Melebih-lebihkan apa yang sebenarnya dengan 

maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan 

daya pengaruh, baik jumlah, ukuran, maupun sifat-

sifatnya. 

4) Ironi 

a. Suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan 

makna atau maksud berlainan dari apa yang 

terkandung dalam rangkaian kata-katanya.  

b. Menyatakan makna yang bertentangan dengan 

maksud berolok-olok. 

c. Bersifat menyembunyikan dan menutup-nutupi. 

d. Penggunaan kata-kata yang berbeda dan apa yang 

ditulis atau diucapkan. 

e. Dapat dikatakan sebagai praktik kepura-puraan karena 

menyembunyikan makna sebenarnya. 

f. Digolongkan sebagai salah satu majas pertentangan 
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atau majas sindiran. 

5) Sinisme 

a. Suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang 

mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan 

ketulusan hati. Dengan kata lain sinisme adalah ironi 

yang lebih kasar sifatnya. 

b. Mengungkapkan tentang suatu peryataan yang 

bertujuan untuk menyindir sesuatu yang telah 

dilakukan oleh sesorang. 

c. Majas sindiran yang menggunakan kata-kata 

sebaliknya, seperti ironi tetapi kasar. 

d. Berupa sindiran yang bersifat terang-terangan. 

6) Sarkasme 

a. Lebih kasar dari ironi dan sinisme. 

b. Mengandung kepahitan dan celaan yang getir. 

c. Bahasa ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak 

didengar. 

d. Sindiran yang sangat kasar dan menyakitkan. 

7) Asonansi 

a. Berwujud perulangan bunyi vokal yang sama pada 

suatu kata atau beberapa kata, untuk memperoleh efek 

penekanan atau sekedar keindahan. 

8) Repetisi 

a. Perulangan suku kata, kelompok kata atau bagian 

kalimat yang dianggap penting untuk memberikan 

tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data bahasa dapat dianalisis secara kualitatif. Menurut Patton (dalam 

Muhammad, 2014: 221), analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan data 

yang telah dikumpulkan peneliti. Data tersebut berupa meme yang berisikan 

gambar dan tulisan yang nantinya akan ditranskripsikan. Berikut ini akan 

dijelaskan langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
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a. Mengumpulkan data berupa meme pada #memecomicindonesia di Instagram. 

b. Membuat transkripsi data, sehingga dapat memusatkan perhatian secara 

langsung pada jenis gaya bahasa dan makna bahasa. 

c. Menganalisis/mengklasifikasikan masing-masing kategori berdasarkan masalah 

yang ditetili yakni bentuk gaya bahasa dan makna bahasa. 


