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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang menjadi landasan penelitian 

ini. Metode penelitian tersebut meliputi (1) metode penelitian, (2) desain 

penelitian, (3) sumber data dan data, (4) definisi operasional, (5) teknik 

pengumpulan data, (6) teknik pengolahan data, (7) instrumen penelitian. Semua 

metode penelitian tersebut dibahas secara berurutan sebagai berikut. 

 

3.1 Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Dengan fokus 

penelitian menggambarkan secara menyeluruh tentang bentuk variasi bahasa, dan 

representasi pada twitwar penggemar atau supporter pada laga akhir Liga Piala 

Presiden 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif artinya peneliti 

berusaha menggambarkan dan mengidentifikasi objek data penelitian sesuai apa 

adanya. Sudaryono (1986, hlm. 62) dalam analisis deskriptif-kualitatif 

mengatakan penelitian dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang 

ada dan fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, 

sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa berian bahasa yang bisa 

dikatakan sifatnya seperti potret (paparan seperti apa adanya). Demikian juga 

penelitian ini menggunakan data bahasa berdasarkan fakta yang ada untuk 

menganalisis dari segi isi yang sifatnya sinkronis.  

Melalui metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian 

ini akan dianalisis variasi apa saja yang terdapat pada twitwar supporter Thejak 

dan Bobotoh dengan menggunakan teori pendekatan sosiolinguistik. Kemudian 

menganalisi menggunakan representasi untuk melihat bagaimana sebuah tuturan 

memiliki tujuan tersendiri. 
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3.2 Desain Penelitian  

Pada bagian ini akan diuraikan desain penelitian yang bertujuan menjelaskan 

tahapan-tahapan sebagai panduan untuk menuntun peneliti ke arah proses 

penelitian secara benar. Secara sistematis uraian digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Variasi bahasa apa saja yang terdapat pada 

penggunaan teks twitter 

Mengklasifikasikan variasi bahasa, gaya 

(style)  dan repersentasi yang digunakan. 

Metode pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi dan catat serta instrumen 

yang digunakan adalah kartu data untuk 

mengklasifikasi data. 

Data akan dianalisis menggunakan teori 

variasi bahasa Fishman (1971), gaya (style)  

Martin Joos (1967) dan representasi Erianto 

(2012) 

Tuturan thejak  dan bobotoh yang berbentuk 

teks dalam twitter 
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Diagram 3.1 Desain Penelitian 

3.3 Sumber Data dan Data  

Sumber data penelitian ini adalah media sosial Twitter. Data penelitian 

berupa tuturan penggemar Thejak dan Bobotoh yang mengidentifikasiakn twitwar 

pada laga final Liga Piala Presiden tahun 2015 pada tanggal 17-22 Oktober 2015. 

  

3.4  Definisi Opersasional  

Berikut ini beberapa penjelasan definisi operasional dari penggunaan istilah 

yang ada di dalam penelitian ini. 

1. Variasi bahasa adalah gejala-gejala kata atau frasa yang diakibatkan 

berdasarkan fungsi dan sistem kebahasaan. 

2. Representasi adalaha untuk menunjukan bagaimana penggunaan bahasa 

memiliki tujuan masing-masing dan menunjukan pendapat tertentu 

ditampilkan.  

3. Twitwar adalah sebuah perang opini pada Twitter yang dilakukan oleh  

suporter Thejak dengan Bobotoh pada laga akhir Liga Piala Presiden 2015. 

4. Twitter adalah sebuah media sosial yang memiliki fungsi menuangkan opini 

atau pikiran penggunanya yaitu Thejak dan Bobotoh.  

5. Thejak adalah sebuah nama sebutan penggemar atau supporter sepak bola 

nasional yaitu Persija Jakarta. 

6. Bobotoh adalah sebuah nama sebutan penggemar atau supporter sepak bola 

nasional Persib Bandung. 

 

3.5   Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah (1) teknik 

dokumentasi dan (2) teknik catat. Berikut ini adalah pemaparannya. 

Hasil analisis berdasarkan teori yang 

digunakan. 
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3.5.1 Teknik Dokumentasi 

Data yang didapat oleh peneliti berasal dari salah satu akun media sosial di 

Twitter untuk menambah pengetahuan dari data yang akan digunakan untuk 

penelitian. 

3.5.2 Teknik Catat 

Peneliti menggunakan teknik catat untuk mencatat kembali data yang 

ditemukan ke dalam kartu data. Penggunaan teknik ini data yang diperoleh akan 

terbagi dan dideskripsikan sesuai klasifikasi menurut teori yang digunakan. 

 

3.6  Teknik Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. 

Berikut uraian mengenai teknik pengolahan data tersebut. 

 

3.6.1 Klasifikasi Data  

Objek penelitian ini adalah twitwar antara penggemar klub sepak bola 

nasional  dalam media sosial Twitter. Data bahasa diklasifikasikan berdasarkan 

variasi bahasa. Selain dari segi variasi bahasa, data bahasa juga diklasifikasikan 

berdasarkan representasi dari bahasa. Data bahasa ini diperoleh dari akun media 

sosial Twitter milik supporter Thejak dan Bobotoh yang berfokus pada tema 

twitwar pada laga akhir Liga Piala Presiden 2015. 

 

3.6.2 Menyalin Data ke Dalam Kartu Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

menyalin tiap tuturan yang bertema twitwar yang telah diidentifikasi ke dalam 

kartu data. Penyalinan data ke dalam kartu tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam proses selanjutnya. 

 

3.6.3 Analisis Data  
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Pada penelitian ini, analisis dilakukan setelah tahap pengklasifikasian data. 

Tahap pertama, variasi bahasa, yaitu dari segi penutur, pemakai, dan keformalan. 

Tahap kedua dan representasi dari bahasa. 

 

3.6.3. Simpulan  

 Setelah pengklasifikaian data dan analisi yaitu menarik kesimpulan 

berdasarkan dari semua pembahasan dan analisis yang telah dilakukan menurut 

teori yang dipakai dalam pembahasan. 

3.7 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalah menyimpulkan data agar lebih mudah dan hasinya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2006, 

hlm.160).  

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pembantu yakni telephone 

genggam sebagai alat untuk mendokumentasikan, lembar catatan, dan alat tulis. 

Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah yang difokuskan ke dalam satu tema 

twitwar. Peneliti mendokumentasikan dan mencatat tuturan yang ditemukan untuk 

mempermudah proses analisis, kemudian data yang terkumpul dipindahkan ke 

dalam kartu data yang merupakan inti dari instrumen.  

Kartu data digunakan agar peneliti lebih mudah mengolah data dengan cara 

mengelompokan data yang di dalamnya mengandung variasi bahasa dan 

representasi. Kartu data berisi nomor data, tuturan, dan analisis. Tuturan pertama 

ditempatkan pada kolom sebelah kiri dan tuturan kedua ditempatkan pada kolom 

sebelah kanan.Berikut ini merupakan contoh kartu data yang akan digunakan 

untuk menganalisis tuturan bertema twitwar.  

 

 

 

Tabel 3.1 

Contoh Kartu Data 
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No. Data:  

 Tuturan pertama  Tuturan kedua 

 

  

 

Analisis Data: Pengklasifikasian data akun thejak dan @bobotoh berdasarkan 

teori yang digunakan. 

Variasi Bahasa: Pengkategorisasian data berdasarkan variasi segi pemakaian, 

variasi segi keformalan, dan variasi segi sarana. 

Representasi : penggambaran mengenai bahasa yang digunakan.  

Pembahasan:Deskripsi hasil analisis pada tabel kartu data. 

 


