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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian adalah langkah-langkah untuk mengkaji data untuk 

ditempuh, alat, prosedur dan teknik yang dilakukan dalam penelitian. Metode 

penelitian pada bab 3 ini akan dibahas tentang identitas akun WhatsApp yang 

dituangkan semua dari hasil penelitian tersebut. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian adalah bentuk dasar yang berlangsung secara bertahap yang 

dilakukan secara sistematis. Penelitian yang berjudul “Telaah Diksi dalam 

Identitas Akun WhatsApp Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang” 

menggunakan pendekatan kualitatif. Meleong (dalam Kuntujojo, 2009: 15) 

mengatakan bahwa, pendekatan kualitatif  merupakan fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan demikian penelitian kualitatif 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obek alamiah dimana peniliti 

merupakan instrumen kunci. 

Jenis penelitian  Menurut Moleong (2005: 15) jenis penelitian sebagai 

prosedur penelitian yang menghsilkan data untuk kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan penggunaan jenis 

penelitian, yakni membahas tentang pilihan kata (diksi) yang terdapat pada 

media sosial berupa identitas akun WhatsApp menghasilkan data berupa kata-

kata unik yang ditemukan pada akun WhatsApp masing-masing, baik personal, 

pribadi, dan kelompok. 
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3.1.2 Sumber dan Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data akun WhatsApp yang 

dikumpulkan dari Hp peneliti. Dalam peneliti ini mendapatkan identitas akun 

WhatsApp mulai dari umur, jenis kelamin dan berbagai jurusan yang mencakup 

nama menarik dan unik. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sosial media 

WhatsApp yang dikoleksi selama 9 Juni sampai dengan 17 November 2018 

dalam bentuk Shreenchoot. Peneliti mengambil data 50 disebabkan oleh 

banyaknya identitas yang memberi nama unik dan tidak mungkin jika diteliti 

secara menyeluruh, peneliti mengambil yang menarik dan unik untuk diteliti. 

Data berupa keterangan atau nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis 

atau kesimpulan).  

3.3 Instrume Penelitian 

 Instrumen penelitian sangat penting berperan sebagai kata kunci utama 

untuk diteliti. Indrawan dan Yaniawati (2014: 112) mengungkapkan bahwa, 

instrumen penelitian merupakan alat digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi yang dapat relavan dengan permasalahan penelitian. Agar 

penelitian fokus dan terarah, maka dari itu dibuat tabel korpus data terkait  

permasalahan diteliti. 

 

Tabel 1.1 

Korpus Data 

No Data  Kode  

1 2 3 

2   
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Tabel 1.2 

Indikator Telaah Diksi dalam Identitas Akun WhatsApp Mahasiswa  

Universitas Muhammadiyah Malang 

 

No Fokus Permasalahan Aspek  Indikator 

1 Bentuk Bentuk diksi 

identitas nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diksi dari asal kata berupa 

Indonesia, Asing dan asal 

(BA, BI dan BD) 

 Diksi dari prespektif asal 

kata mencakup berupa: 

- Diksi dari bahasa 

Asing, bahasa 

Daerah (Asing dan 

Daerah) 

- Diksi dari bahasa 

Indonesia (BI) 

 Diksi dari wujud 

abresiasi:  

- Nama singkat 

- Nama pendek 

- Nama panggilan 

- Penggalan 

 Diksi dari kekerabatan: 

- Keluarga inti 

- Keluarga luas 

(marga) 

 Nama sebagai sebuah 

sebutan atau panggilan 

nama diri 

2 Makna Pemberian 

nama/arti nama 

Kebijaksanaan  

Keberkahan 

Pengharapan 

3 Fungsi 

 

Ekspresif 

 

Keakraban  

Alat untuk menunjukan 

ekspresif (seperti emoticon 

atau gambar) 

 

Kedekatan antar sesama 

individu  
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3.4  Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian merupakan cara untuk dapat melakukan penelitian 

supaya tercapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian. Teknik penelitian ini 

menggunakan pengumpulan data dan analisis data. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Indarawan dan Yuniawati (2014: 133) mengungkapkan bahwa, Teknik 

pengumpulan data adalah untuk mendeksripsikan data kata (teks) atau gambar 

(foto) dari teknik tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa teknik 

penenliti melihat kondisi penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini teknik nontes dan pencatatan dokumen serta mengumpulkan identitas akun 

WhatsApp. Selain itu peneliti mengambil di pertemanan peneliti sendiri. 

Teknik pencatatan dokumen dilakukan dengan cara Scrhenshoot identitas akun 

WhatsApp yang sudah tertera pada WhatsApp masing-masing. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut (1) 

mengumpulkan semua identitas akun WhatsApp (2) membagikan identitas 

akun WhatsApp sesuai identitasnya (3) mengelompokan akun WhatsApp yang 

sudah sesuai identitas akun WhatsApp. 

 

Tabel 1.4 

Tabel Korpus 

No  Uraian Data  Deksripsi Data Interpretasi  

1 2 3 4 

1    

2    
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3.4.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu proses pada pengumpulan data yang 

dikategorikan pada analisis data dan serta uraian. Pada penelitian ini analisis data 

menggunakan teknik secara kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan pada 

penelitian ini melibatkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Yaitu: (1) 

mengkaji data yang akan dianalisis (2) mendekatkan data yang sama (3) 

menyajikan data dalam bentuk deksripsi. Data tersebut berupa identitas akun 

WhatsApp mahasiswa UMM yang berisikan beragam nama-nama unik dan menarik 

pada akun WhatsApp yang akan nanti di transkipkan. 

 

Tabel 1.5 

Analisis data  

 

No Data Kode 

Data 

Aspek yang diteliti Deksripsi Interpretasi 

1 2 3 B M F 4 5 

1        

2        

 

 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian pada penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1) Tahap pertama melihat atau menentukan objek yang ingin 

diteliti. 

2) Mengumpulkan seluruh data identitas akun WhatsApp 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3) Mengelompokan data yang sudah dibagi sesuai akun

WhatsApp.

4) Mendekatkan data yang sama  sesuai akun WhatsApp.

5) Menentukan teori yang cocok digunakan dalam telaah diksi

dalam identitas akun WhatsApp.

6) Menganalisis masing-masing kategori berdasarkan masalah

yang akan diteliti yakni bentuk diksi.


