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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian  

 Pada suatu  penelitian tentunya dibutuhkan suatu metode khusus yang 

sesuai dengan apa yang ingin diteliti dan bagaimana cara pelaksanaannya, untuk 

mendapatkan informasi dari sebuah penelitian seorang penulis harus 

menggunakan cara dan metode yang ada agar dalam penelitiannya didapatkan 

data dan hasil yang sesuai dengan apa yang peneliti inginkan. Menurut Sugiyono 

(2016, hlm. 3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

 Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Mahsun  (2013, hlm. 257) mengatakan bahwa penelitian kualitatif data 

yang dianalisis itu bukan data berupa angka-angka (kuantitatif), tetapi berupa 

kata-kata. Penelitian ini berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam kolom 

komentar di saluran vlog Awkarin.  

 Penelitian ini mendeskripsikan data bahasa yang diperoleh dari sosial 

media youtube yaitu dari kolom komentar vlog yang diunggah oleh Awkarin pada 

2016 dan 2017. Adapun komentar yang digunakan sebagai data penelitian yaitu 

dibatasi periode Desember 2016 dan Januari 2017. Analisis yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu dengan ilmu pragmatik tepatnya teori tindak tutur ilokusi dan 

prinsip kesantunan Leech. 

B. Desain Penelitian  

 Pada bagian ini akan diuraikan desain penelitian yang digunakan. Tujuan 

dari desain penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang 

digunakan dalam penelitian agar penelitian ini dapat terstruktur dan terperinci.  

Adapun beberapa tahapannya, yaitu tahapan pertama, menentukan judul yang 

diambil berdasarkan latar belakang dan data yang telah dianalisis secara 

deskriptif. Tahap kedua, penggunaan teknik pengumpulan data yaitu dengan 
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menggunakan teknik dokumentasi. Tahap ketiga, yakni menganalisis data dengan 

menentukan perwujudan prinsip kesantunan Leech dalam kolom komentar di 

saluran vlog Awkarin. Tahap terakhir, yaitu tahap keempat menyimpulkan hasil 

analisis data secara sistematis yang akan diuraikan sebagai berikut.  
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C. Pengumpulan Data 

Bagian ini akan mendeskripsikan data yang digunakan, instrumen 

penelitian yang digunakan, dan tahap-tahap dalam teknik pengumpulan data. 

Adapun rincian pengumpulan data adalah sebagai berikut.  

1. Data  

Data penelitian ini adalah sebuah tuturan yang diambil dari kolom 

komentar di saluran vlog Awkarin yang berjudul “KVLOG 8 – OKA 

TENGGELAM DI LAUT (BALI PART 2)” dan vlog Awkarin yang berjudul 

““KVLOG 11- TAHUN BARUAN DI BALI BERSAMA ANYA GERALDINE 

(VERI VERI EXPLICIT)”. Adapun data tuturan yang diperoleh yaitu dengan 

sampel acak pada periode Desember 2016 dan Januari 2017.  Ditemukan 

sebanyak 13 data tuturan yang berasal dari kvlog 8 dan sebanyak 17 data tuturan 

yang berasal dari kvlog 11.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari media sosial 

youtube yaitu dari vlog yang diunggah oleh Awkarin. Pilihan tersebut didasarkan 

pada beberapa pertimbangan salah satunya bahwa youtube saat ini merupakan 

media sosial yang banyak diminati masyarakat. hal itu diperkuat oleh salah satu 

artikel Abidin (2015) yang menyatakan bahwa menurut statistik menunjukkan 

peningkatan secara signifikan berasal dari jumlah video yang diunggah di youtube 

berasal dari Indonesia. Pertumbuhan ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan 

dengan negara lain di kawasan Asia-Pasipix (APAC).  

(Sumber: http://mix.co.id/news-trend/pengguna-youtube-indonesia-meningkat-

600-persen-di-q3-tahun-2015). 

2. Instrumen Penelitian 

 Bagian ini menggambarkan instrumen penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

kartu data. Kartu data ini untuk mempermudah dalam menganalisis data berupa 

komentar. Semua data yang diperoleh nanti akan dimasukan ke dalam kartu data. 

Berikut ini contoh kartu yang akan digunakan. 

http://mix.co.id/news-trend/pengguna-youtube-indonesia-meningkat-600-persen-di-q3-tahun-2015
http://mix.co.id/news-trend/pengguna-youtube-indonesia-meningkat-600-persen-di-q3-tahun-2015
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Kartu Data 

Nomor Data:  

Sumber Data:  

Konteks:  

Komentar/tuturan:  

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi 

dengan teknik dokumentasi. Sugiyono (2008, hlm. 83) menyatakan bahwa 

dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara pada penelitian kualitatif, yakni pengumpulan bukti dan keterangan 

(seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain). Selain itu, 

penelitian ini menggunakan teknik simak. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara menyimak penggunaan bahasa dalam tuturan yang digunakan para pengguna 

akun youtube lainnya ketika memberikan komentar terhadap vlog yang dibuat 

oleh Awkarin. 

 Sementara itu, data penelitian ini didapatkan dengan cara mengakses 

halaman web youtube yang beralamat di www.youtube.com melalui komputer 

yang telah terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya, data dipilih, tangkap layar, 

dan disalin. Sementara itu, data yang telah disalin lalu diolah dengan 

menggunakan perangkat lunak Microsoft Word 2007 yang tersedia dikomputer. 

4. Analisis Data  

 Dalam menyajikan hasil analisis data terdapat dua metode, yaitu metode 

penyajian formal dan metode penyajian informal (Sudaryanto dalam Mahsun, 

(2005, hlm. 123). Metode formal digunakan pada pemaparan analisis data yang 

berupa kaidah-kaidah atau lambang-lambang formal dalam linguistik, sedangkan, 

metode informal digunakan pada pemaparan hasil analisis data yang berupa kata-

kata atau uraian biasa tanpa lambang-lambang formal yang sifatnya teknis. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode formal dalam menyajikan hasil data 

analisisnya. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan 

http://www.youtube.com/
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sebuah penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan pencarian jawaban atas rumusan 

masalah yang telah dibuat. Adapun analisis data dalam penelitian ini, yaitu (a) 

bentuk tindak tutur ilokusi dalam kolom komentar di saluran vlog Awkarin (b) 

wujud pematuhan yang terdapat pada kolom komentar di saluran vlog Awkarin, 

dan (c) wujud pelanggaran pada kolom komentar di saluran vlog Awkarin. 

 Data penelitian dianalisis dengan beberapa langkah, yakni (1) 

mendokumentasi data tuturan yang didapatkan dari kolom komentar di saluran 

vlog Awkarin dengan cara tangkap layar. (2) mengidentifikasi dan memilah data 

berdasarkan dengan data yang dibutuhkan. (3) menyalin data dengan cara 

mengetik ulang lalu dimasukkan kedalam kartu data. Hal ini brtujuan agar 

memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. (4) menganalisis data yang telah 

dimasukkan kedalam kartu data berdasarkan perwujudan prinsip kesantunan 

(pamatuhan dan pelanggaran). (5) membuat simpulan akhir hasil analisis data 

yang telah dilakukan sebelumnya.  


