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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian berjudul Dialek Sosial dalam Film Yowis Ben 

Karya Bayu Skak ini digunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini 

disajikan data-data berupa teks yang dianalisi berdasarkan kajian 

sosiolingustik. (Satori dan Komariah, 2010:22) menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas 

atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa 

kejadian/fenomena/gejala sosial. Makna dibalik kejadian tersebut dapat 

dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. 

Jadi, jenis penelitian kualitatif ini menekankan pada kejadian atau 

fenomena yang terjadi di masyarakat bukan melalui angka-angka. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian 

yang menggunakan desain penelitian tersebut memilki tujuan untuk 

mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi dalam penelitian. 

Menurut (Sugiyono, 2015:7) jenis penelitian kualitatif menggunakan 

metode naturalistik yaitu tempat alamiah dan tidak ada perlakuan. Dalam 

penelitian kualitatif.  

 

B.  Desain Penelitian  
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yang berasal dari kaset DVD original 

berisi rekaman film Yowis Ben ciptaan compact disc digital audio yang 

bekerja sama dengan Starvision dan iflix. Film ini berdurasi 99 menit yang 

tayang di bioskop pada tanggal 22 Februari 2018. Deskripsi data terkait 

subjek penelitian ini adalah dialek sosial dalam film Yowis Ben karya Bayu 

Skak. Deskripsi data penelitian ini akan dijabarkan tentang objek penelitian 

yang ada pada film Yowis Ben, yang terdiri dari teks. 

 Dialek yang ada pada film Yowis Ben akan dideskripsikan berupa teks. 

Peneliti hanya mengambil dialog antara pemain film yang menggunakan 

dialek dalam percakapannya dan akan digunakan ke dalam teks kemudian 

akan dianalisis berdasarkan fokus penelitian. 

  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaranya, peneliti menggunakan pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu peneliti membuat dokumentasi terhadap 

data tersebut dengan cara data dipilih dengan fokus penelitian, yakni 

mengenai dialog pada bagian dialek sosial yang ada dalam film Yowis 

Ben karya Bayu Skak. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

merupakan cara mencari data dari video selanjutnya yang mencatat 

dialog antar pemain yang berkaitan dengan dialek sosial kemudian 

dianalisis. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.  

b. Pengamatan (Observasi) 

Peneliti akan mengamati dan meneliti film ini, terutama pada focus 

penelitian.Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui proses 

menyimak kritis terhadap data yang diteliti. Istilah menyimak tidak 

hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga 

penggunaan secara tertulis (Mahsun, 2005:90). Penelitian menyimak film 

terus-menerus agar memahami focus penelitian pada film tersebut.  
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c. Catat  

Teknik catat, yaitu mencatat dari ragam bahasa lisan yang terjadi 

dalam film Yowis Ben ke ragam bahasa tulis dialog yang dilakukan para 

pemain. 

d. Pustaka  

Teknik pustaka berarti dalam pengumpulan data, penelitian mencari 

dan membaca teori yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk dapat 

menentukan data-data yang sesuai dan dijadikan landasan teori dalam 

menganalisis data.  

Data yang telah terkumpul akan dianalisis faktor terjadi dialek sosial 

dan dapat dikaji secara jelas dan memudahkan dalam proses analisis. 

 

E. Teknik Analisis Data   

Analisi data dalam penelitian ini akan dilakukan berdasarkan ragam 

bahasa dialek sosial yang terjadi dan juga faktor yang mempengaruhi, dengan 

cara mencatat dialog pemain film Yowis Ben karya Bayu Skak. Dari potongan 

dialog tersebut dapat dianalisis melalui teknik dokumentasi dari kaset DVD 

original film Yowis Ben yang dibuat oleh compact disc digital audio bekerja 

sama dengan starvision dan iflix setelah itu mengamati dialog yang terjadi 

berdasarkan fokus penelitian dengan dan juga mencatatnya berdasarkan teori 

yang terkait. 

 


