
20 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan untuk memperoleh data yang akan 

dianalisis pada chatting di whatsapp  yang berdasarkan pada fakta yang ada.  

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsian variasi bahasa yang terjadi 

pada chatting di whatsapp. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif pada penelitian 

ini untuk medeskripsiskan dan menguraikan ke dalam variasi bahasa chatting di 

whatsapp. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan 

kualitatif deskriptif menekankan pada makna secara alamiah terhadap fenomena 

dalam masyarakat atau menafsirkan masalah-masalah dan tata cara masyarakat 

pada situasi tertentu, banyak hal-hal dalam kehidupan dengan berbagai fenomena 

yang ada. Oleh karena itu, peneliti hanya mencatat data tentang variasi bahasa 

chatting  sehingga peneliti memperoleh informasi variasi bahasa pada pengguna 

whatsapp kelompok alumni SPG 82. 

 

3.2 Sumber dan Data Penelitian 

 Sumber penelitian ini yaitu hasil dokumentasi atau screan capture pada 

bahasa chatting yang digunakan oleh kelompok whatsapp alumni SPG 82 pada 

bulan Februari – Maret 2018. Mengenai bentuk tuturan bahasa yang tertulis yang 

digunakan oleh penutur chatting yang merupakan anggota dari kelompok 



21 

 

whatsapp yang akan menjadi data dengan pemaparan yang apa adanya secara 

jelas, yang berjumlah 76 anggota dalam kelompok whatsapp tersebut. 

 Data dalam penelitian ini adalah variasi bahasa chatting  yang digunakan 

oleh alumni SPG 82 yaitu berupa kata, kalimat, dan paragraf dalam chatting yang 

berkaitan dengan variasi bahasa pada whatsapp. Data yang akan diambil sesuai 

dengan segala keterangan berkaitan dengan tujuan penelitian.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur yang digunakan untuk proses pengumpulan data direalisasikan 

menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik observasi ialah teknik 

penggumpulan data paling dasar dengan pengamatan secara sistematis dan 

pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian yang akan menjadi bahan 

akan diteliti. Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan 

mengenai variasi bahasa chatting di whatsapp  untuk memperoleh data yang 

diinginkan.  

Untuk pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang 

merupakan salah satu metode pengumpulan data kemudian menganalisis data atau 

dokumen yang ada peneliti sendiri atau orang lain. Dokumentasi merupakan cara 

yang digunakan untuk mendapatkan gambaran data dari pandangan subjek 

penelitian melalui media tertulis. Oleh karena itu, peneliti memperoleh dari data 

yang sudah ada, sehingga dapat memperoleh catatan dari hasil penenlitian yang 

berhubungan dengan variasi bahasa chatting  yang diambil dari handphone dan 

mengelompokkan menjadi tujuan yang sesuai dengan variasi bahasa.  
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 Penggumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan 

dokumentasi dimaksudkan untuk memperlancar dalam proses penyusunan analisis 

data. Oleh karena itu, untuk mempermudah dapat diperoleh dengan pengertian 

serta pemahaman yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti variasi 

bahasa pada chatting dalam kelompok whatsapp tersebut. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian diperlukan untuk mendukung proses megumpulkan 

data penelitian dengan menggunakan langkah-langkah oprasional. Dalam 

melaksanakan penelitian, dibutuhkan instrumen-instrumen untuk mendukung 

analisis data yang berupa lembaran untuk menginterprestasikan data. Agar 

penelitian ini tertata dan terarah, peneliti membutuhkan instrumen yang berupa 

kisi-kisi yang dijadikan pedoman untuk analisis data. 

 3.1 Instrumen yang Digunakan dalam Teknik Observasi 

No Data Kode 

Data 

Variasi Bahasa Ciri 

Kebahasaan 

Keterangan 

   Penutur Ragam   
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3.5 Indikator Penelitian 

 Dalam penelitian indiktor dibutuhkan untuk mejadi acuan dalam 

permasalahan penelitian sebuah analisis. Adapun mengenai  indikator sebagai 

berikut. 

 3.2  Indikator Variasi Pengguna Bahasa Chatting di Whatsapp 

No Aspek  Unsur  Indikator 

1. Variasi Pengguna 

bahasa chatting di 

whatsapp dilihat dari 

segi penutur 

Idiolek Idiolek merupakan 

penggunaan bahasa yang 

digunakan oleh penutur 

secara perseorangan yang 

memiliki ciri tersendiri dalam 

pengunaan bahasa yang 

dituturkan.  

Dialek Bentuk bahasa yang 

digunakan penutur ditandai 

dengan penggunaan bahasa 

yang digunakan dipengaruhi 

oleh latar tempat penutur 

tinggal atau asal penutur. 

Misalnya penutur tinggal di 

Jawa, namun penutur 

menggunakan bahasa  

Malangan yang menandakan 

penutur tinggal di Malang. 

Kronolek Bahasa yang  berhubungan 

dengan bahasa itu digunakan 

oleh penutur atau kelompok 

sosial pada masa tertentu 

yang dapat mengalami 

perubahan bahasa dan tidak 

selalu penutur memakainya.    

Sosialek Komunikasi antar penutur 

menyangkut masalah pribadi 

penutur karena kedekatan 

sosial, sehingga bahasa yang 

digunakan penutur 

berdasarkan koteks bahasa 

itu digunakan. misalnya 

tentang pekerjaan atau 

berbincang-bincang tentang 

masalah pribadi.  
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2. Variasi pengguna 

bahasa chatting di 

whatsapp  dilihat dari 

segi ragam 

Beku  Bahasa formal ini biasanya 

berupa bahasa yang sudah 

dibuat secara resmi yang 

memiliki kalimat yang tidak 

mudah dipenggal atau mudah 

diubah dan kalimat yang 

panjang, sehingga sulit 

dikenali ejaan  yang standar 

dan  tata tulis. 

Resmi Bahasa pada ragam resmi  ini 

biasanya digunakan dalam 

untuk penulisan surat 

maupun dalam buku dengan 

kaidah kata ataupunkalimat 

yang baku dan kompleks.  

Usaha Bahasa yang dipakai dalam 

pembicaraan berorientasi 

pada hasil atau produksi. 

Bahasa ini ada pada tingkatan 

bahasa formal dan santai. 

Santai Ragam bahasa santai banyak 

digunakan dalam konteks 

yang santai yang didasari 

dengan penggunaan bahasa 

daerah atau dialek penutur.  

Akrab Ragam akrab ini digunakan 

penutur yang sudah 

mempunyai hubungan yang 

karib dengan teman ataupun 

rekan biasanay bentuk bahasa 

yang pendek dan artikulasi 

tidak jelas. Akan tetapi, para 

penutur yang sudah memiliki 

pemahaman  dan saling 

mengerti pengetahuan yang 

sama. 

 

 

3.6 Analisis Data 

 Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang 

merupakan bukan rangakaian angka melainkan berupa kumpulan kata-kata yang 

dapat disusun dalam kategori-kategori klasifikasi. Analisis data kualitatif Seiddel 
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(dalam Meleong Lexi, 2016:248) prosesnya berjalan seperti mencatat untuk 

menghasilkan catatan dengan memberi kode pada data  untuk mempermudah 

memperoleh data yang akan ditelusuri. Mengumpulkan, membeda-bedakan, 

mengelompokkan atau mengklasifikasikan, mensistesiskan, dan membuat ikstisar. 

Kemudian membuat data dengan cara menemukan dan mencari makna dari data 

tersebut dengan membuat  hubungan pola dan menemukan temuan-temuan secara 

umum. Analisis ini menggunakan beberapa tahap.  

a. Pengkodean  

Dengan tahap pengkodean ini dapat dikumpulkan data dengan 

menggunakan kode seperti  HJ/VBD/78 

    Nama Inisial : HJ 

    Kode Data   : VBD 

    Nomor Data : 78 

NO Unsur Kode Data 

                                          PENUTUR 

1 Variasi bahasa berupa dialek VBD (variasi bahasa dialek) 

2 Variasi bahasa berupa sosialek VBS (variasi bahasa sosialek) 

                                           RAGAM 

3 Variasi bahasa berupa usaha VBRU (variasi bahasa ragam usaha) 

4 Variasi bahasa berupa santai VBRS (variasi bahasa ragam santai) 

5 Variasi bahasa berupa akrab VBRA (variasi bahasa ragam akrab) 

                                  CIRI KEBAHASAAN 

6 Ciri Kebahasaan Kata  CKB1 (ciri kebahasaan kata) 

7 Ciri Kebahasaan Frasa CKBF (ciri kebahasaan frasa) 
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8 Ciri Kebahasaan Klausa CKB2 (ciri kebahasaan klausa) 

9 Ciri Kebahasaan Kalimat CKB3 (ciri kebahasaan kalimat) 

 

b. Mengklasifikasikan  

Mengklasifikasikan variasi bahasa dan mengkategorikan peristiwa tutur 

berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti meliputi variasi bahasa dari 

segi penutur dan segi ragam. 

c. Deskripsi dan interprestasi 

Teknik analisis data yang terakhir dengan mendeskripsikan dan 

mengiterprestasikan data. Mendeskripsikan dan menginterprestasikan data 

merupakan cara untuk  memperoleh gambarkan proses tindak tutur dan variasi 

bahasa yang digunakan oleh kelompok whatsapp  dalam berkomunikasi. 

 

3.7  Tahap Penelitian  

 Arikunto (2010:278) tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu tahap 

tabulasi, pengumpulan data sesuai dengan penelitian dan tahap analisis data. 

Adapun tahap penelitian tersebut sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan permasalahan, dilakukan  studi pendahuluan terlebih dahulu. 

Melakukan observasi pada bahasa chatting  di whatsapp secara keseluruhan 

yang  sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Pengumpulan data. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari 

sumber data whatsapp  dan menggunakan buku sebagai bahan untuk referensi-

referensi yang berkaitan dengan penelitian. Tahap ini peneliti melakukan 

metode simak bebas cakap dengan taknik sadap yaitu foto tau screaan capture  
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melalui handphone. Data dipindahkan untuk diklasifikasikan sebelum 

klasifikasi data yang sesuai. Peneliti melakukan pemotongan atau cropping 

pada setiap data untuk mempermudah jalan menganalisis data yang diperoleh. 

Peneliti mengklasifikasikan bahasa chatting  ke dalam permasalahan yang akan 

diteliti berkaitan dengan variasi bahasa. Oleh karena itu, untuk mempermudah 

dan memahami peneliti membuat tabel. Tabel ini berisi menggenai proses atau 

peristiwa tindak tutur variasi bahasa dalam chatting  yang tentu mengenai 

variasi bahasa pada penulisan. Membuat tabel bertujuan untuk mencapai 

peristiwa tindak tutur dan variasi bahasa dengan menggunakan nama, kode, 

data dan deskripsi. Kemudian memberikan deskripsi pada bahasa chatting yang 

termasuk dalam varaisi bahasa chatting.  

c. Analisis data. Pada tahap analisis data ini dimana peneliti menyajikan hasil

analisis data yang ada dari hasil pengumpulan data dari hasil bentuk tabel.

Hasil data kemudian dideskripsikan dan menyimpulkan data berdasarkan

instrumen penelitian.


