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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

Bab III pada penelitian ini akan dibahas mengenai metode yang 

berhubungan dengan penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

sumber data dan data penelitian, prosedur pengumpulan data, instrument 

penelitian, indikator penelitian, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahap penelitian. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini menyarankan analisis dilakukan semata-mata hanya 

berdasarkan pada fakta yang ada pada caption di instagram. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan variasi bahasa yang terdapat pada caption di 

instagram. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif pada penelitian ini akan 

menguraikan atau mendeskripsikan variasi bahasa pada caption instagram.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, 

artinya penelitian ini bermaksud mendeskripsikan variasi-variasi bahasa dalam 

caption di instagram. Penelitian jenis ini mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situaasi 

tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan serta protes-protes yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh 

dalam fenomena. Di sini peneliti hanya mencatat data seperti apakah variasi 

bahasa dalam caption di instagram, sehingga peneliti memperoleh informasi 

mengenai variasi bahasa pada caption di instagram. 
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3.2 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.2.1 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah instagram yang diambil captionnya pada 

bulan Desember 2016–Januari 2017. Informasi yang diperoleh dari caption 

tersebut menjadi data yang akan digambarkan dengan pemaparan yang jelas dan 

apa adanya.  

3.2.2  Data Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa paragraf, kalimat, 

kata-kata dalam caption  yang terdapat dalam instagram. Segala keterangan 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Di dalam penelitian 

ini data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan variasi penggunaan 

bahasa caption di instagram.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi 

dan teknik dokumentasi. Observasi adalah metode yang paling dasar. Penelitian 

ini peneliti melakukan pengamatan variasi bahasa pada caption instagram guna 

memperoleh hasil yang diinginkan. 

Teknik Dokumentasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa 

variasi bahasa pada caption yang diambil dari handphone dan mengelompokkan 

menjadi beberapa bagian sesuai dengan variasi bahasa yang terjadi. Selain itu 

peneliti juga mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini 

melalui internet dan buku.  
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Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses 

analisis data sehingga dapat diperoleh pemahaman serta pengertian yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti yaitu variasi bahasa pada caption di instagram. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berjudul 

“Analisis Variasi Penggunaan Bahasa Caption di Instagram”. Tabel tersebut akan 

memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang telah didapat. 

Tabel 3.1 Instrumen Variasi Penggunaan Bahasa Caption di Instagram. 

 

3.5 Indikator Penelitian 

Pada penelitian tentang variasi penggunaan bahasa caption di instagram, 

dibutuhkan indikator penelitian yang bisa dijadikan acuan sebuah analisis. 

Adapun indikator-indikator yang dijadikan acuan dalam sebuah analisis, dapat 

dijelaskan dengan tabel sebagai berikut: 

No Tanggal Pengguna Data 

Variasi Bahasa 

Faktor yang 

mempengaruhi 

variasi bahasa 

Segi 

Penutur 

Segi 

Pemakaian 

Segi 

Internal 

Segi 

Eksternal 
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Tabel 3.2 Indikator Variasi Penggunaan Bahasa Caption di instagram 

No. Permasalahan Aspek Indikator 

1.  Variasi penggunaan 

bahasa caption di 

instagram dilihat 

dari segi penutur. 

Idiolek Idiolek merupakan variasi 

bahasa yang bersifat 

perseorangan. Variasi idiolek 

ini berkenaan dengan warna 

suara, pilihan kata, gaya 

bahasa, susunan kalimat, dan 

sebagainya. 

Dialek Dialek merupakan variasi 

bahasa dari sekelompok 

penutur yang jumlahnya relatif 

yang berada pada satu tempat, 

wilayah, atau area tertentu. 

Kronolek kronolek, atau dialek temporal 

merupakan variasi bahasa 

yang digunakan oleh 

kelompok sosial pada masa 

tertentu. 

Sosiolek sosiolek atau dialek sosial 

merupakan variasi bahasa 

yang berkenan dengan status, 

golongan, dan kelas sosial 
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para penuturnya. Variasi inilah 

yang menyangkut semua 

masalah pribadi para 

penuturnya, seperti usia, 

pendidikan, seks, pekerjaan, 

tingkat kebangsawanan, 

keadaan sosial ekonomi, dan 

sebagainya. 

2.  Variasi penggunaan 

bahasa caption di 

instagram dilihat 

dari segi 

pemakaian. 

Bidang 

pembicaraan atau 

topik pembicaraan 

Variasi bahasa berdasarkan 

bidang pemakaian ini adalah 

menyangkut bahasa itu 

digunakan untuk keperluan 

atau bidang apa. Misalnya 

bidang sastra jurnalistik, 

militer, pertanian, pelayaran, 

perekonomian, perdagangan, 

pendidikan, dan kegiatan 

keilmuan. Variasi bahasa 

berdasarkan bidang kegiatan 

ini yang paling tampak cirinya 

adalah dalam bidang kosakata. 

3.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

adanya variasi 

Tataran fonologi Dalam variasi tataran fonologi 

ejaan adalah peraturan 

penggambaran atau 
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bahasa dilihat dari 

segi internal. 

pelambangan bunyi ujar suatu 

bahasa. Perlambangan unsur 

segmental bunyi ujar dan 

perlambangan unsur 

suprasegmental bunyi ujar 

Tataran Morfologi Variasi dalam tataran 

morfologis merupakan suatu 

proses pembentukan kata-kata 

dari satuan lain yang 

merupakan bentuk dasarnya. 

Bentuk dasar itu bisa berupa 

kata, pokok kata, frasa, atau 

mungkin kata dan kata, kata 

dan pokok kata, dan mungkin 

juga berupa pokok kata dan 

pokok kata. Proses morfologis 

dalam bahasa Indonesia 

dibedakan menjadi tiga yaitu 

afiksasi, reduplikasi, dan 

proses pemajemukan.   

Tataran Sintaksis Variasi dalam tataran sintaksis 

berhubungan dengan 

penggabungan morfem-

morfem menjadi struktur yang 
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lebih besar seperti klausa dan 

kalimat. 

4.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

adanya variasi 

bahasa dilihat dari 

segi eksternal. 

Daerah asal 

penutur 

Faktor daerah asal penutur 

merupakan salah satu faktor 

eksternal penyebab munculnya 

variasi bahasa. Faktor daerah 

asal penutur ini erat kaitannya 

dengan faktor geografi tempat 

tinggal penutur. 

Kelompok sosial  Kelompok Sosial adalah apa 

yang disebut sosiolek atau 

dialek sosial, yakni variasi 

bahasa yang berkenan dengan 

status, golongan, dan kelas 

sosial para penuturnya. Dalam 

sosiolinguistik biasanya 

variasi inilah yang 

menyangkut semua masalah 

pribadi para penuturnya, 

seperti usia, pendidikan, seks, 

pekerjaan, tingkat 

kebangsawanan, keadaan 

sosial ekonomi, dan 

sebagainya. 



34 

 

 

 

  Zaman penggunaan 

bahasa tersebut 

Variasi bahasa indonesia pada 

masa tahun tiga puluhan, 

variasai yang digunakan tahun 

lima puluhan, dan variasi yang 

digunakan pada masa kini. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk membuktikan atau memperoleh hasil 

penelitian, yaitu mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Analisis data 

pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini 

menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan variasi bahasa caption di 

instagram. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pengkodean 

Mengkodekan data yang telah dikumpulkan, dengan kode semacam 

02/11/16/ags. 

02 : Tanggal 

11 : Bulan 

16 : Tahun 

Ags : Inisial pengguna instagram 

b. Klasifikasi 

Mengklasifikasi masing-masing kategori peristiwa tutur dan variasi bahasa 

berdasarkan permasalahan yang diteliti yakni meliputi variasi bahasa.  

c. Deskripsi dan Interpretasi 
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Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan data. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan data untuk 

mendapatkan gambaran tentang peristiwa tutur dan variasi bahasa yang digunakan 

pada caption di instagram. 

 

3.7  Pengecekan Keabsahan Temuan 

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterper-

cayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability). Keabsahan data sangat diperlukan untuk menguji 

dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam sebuah penelitian benar-benar 

valid. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang 

valid antara lain. 

1) Membaca berulang-ulang caption yang terdapat dalam akun instagram 

tersebut untuk dapat memahami isi yang ada di dalamnya, sehingga 

peneliti memperoleh keakuratan data. 

2) Ketekunan, kesungguhan, ketelitian, dan kecermatan peneliti dalam 

mengamati dan mengidentifikasi data. 

 

3.8 Tahap Penelitian 

Supaya penelitan ini lebih terarah dan pelaksanaannya tersusun dengan 

sistematis, maka disusunlah tahapan-tahapan penelitian. Menurut Arikunto 

(2013:278) menjelaskan bahwa secara garis besar, tahapan penelitian data 

meliputi 3 langkah yaitu: (a) Tahap persiapan, (b) Tabulasi, (c) Penerapan data 

sesuai dengan pendekatan penelitian. 
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Berdasarkan pendapat di atas dalam tahap penelitian sangat diperlukan 

persiapan mulai dari data yang sudah dikumpulkan, disederhanakan, diolah 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Beberapa tahapan penelitian ini adalah sebaga berikut. 

1. Menentukan permasalahan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan 

studi pendahuluan. Peneliti mencoba melakukan observasi secara menyeluruh 

pada instagram khususnya pada beberapa akun yang terdapat caption yang sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

2. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan 

sumber data yaitu instagram, dan mencari referensi dari buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu: 

a. Peneliti melakukan metode simak bebas libat cakap dengan teknik sadap 

yaitu foto/screen capture melalui telepon genggam. Data yang berupa 

caption kemudian dipindahkan ke komputer untuk diklasifikasikan. 

Sebelum melakukan klasifikasi, peneliti melakukan pemotongan (croping) 

pada setiap data untuk memudahkan dalam analisis. 

b. Peneliti mengklasifikasikan caption ke dalam kategori variasi bahasa. 

c. Peneliti membuat tabel supaya memudahkan dalam memahami, tabel 

berisi mengenai peristiwa tutur dan variasi bahasa berdasarkan caption 

yang sudah ditentukan kemudian mencari variasi bahasa dalam 

penulisannya. 

d. Peneliti membuat tabel untuk mencari peristiwa tutur dan variasi bahasa, 

tabel tersebut berisi Nomer, kode data, data, deskripsi variasi bahasa 
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kemudian memberikan deskripsi pada caption yang termasuk jenis variasi 

bahasa sedi penutur atau dari segi pemakaian. 

3. Analisis data dan penyajian data, pada tahap ini peneliti menganalisis data 

yang sudah ada kemudian menyajikan dalam bentuk tabel setelah itu menarik 

sebuah kesimpulan yang tepat berdasarkan interpretasi peneliti.  


