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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Metode Penelitian  

Penelitian ini berupaya untuk menjabarkan suatu fenomena yang 

terjadi akibat perbedaan bunyi antara dua bahasa, yaitu perbedaan antara ada 

bunyi bahasa Jepang dan bunyi bahasa Sunda. Oleh karena itu penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang besifat deskriptif.  

Metode kualitatif adalah penelitian yang datanya bukan berupa angka-

angka dan tidak perlu diolah dengan menggunakan metode statistik. Data 

penelitian dapat berupa kalimat, rekaman atau dalam bentuk yang lainnya. 

(Sutedi, 2009: 23).  

 Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sutedi, 

2009: 58). 

Dalam penelitian ini akan ditempuh tiga tahapan, yaitu dengan tahapan 

pengumpulan data, analisis data, dan dan hasil analisis data.  Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode simak dan teknik sadap rekam.  

Alasan digunakannya metode simak karena penelitian ini diperoleh 

dengan cara menyimak pelafalan bunyi bahasa Jepang yang dilafalakan oleh 

penutur bahasa Sunda yang sedang mempelajari bahasa Jepang. Menurut 

Mahsun (2011: 92) metode simak adalah cara memperoleh data dilakukan 

dengan menyimak penggunaan bahasa. 

Selanjutnya alasan memilih teknik rekam karena  peneliti akan 

merekam pelafalan bunyi bahasa Jepang yang dituturkan oleh penutur bahasa 

Sunda yang sedang mempelajari bahasa Jepang. Menurut Mahsun (2011: 93) 

teknik rekam ini memungkinkan terjadi jika bahasa yang diteliti adalah bahasa 

yang masih dituturkan oleh pemiliknya. 
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B. Langkah-Langkah Penelitian 

Untuk dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan, peneliti 

melakukan langkah sebagai berikut: 

1. membuat instrumen penelitian; 

2. merekam pelafalan orang Jepang; 

3. memberikan tes pada sampel; 

4.  melakukan wawancara; 

5. menganalisis pelafalan bunyi bahasa Jepang yang dilafalkan penutur 

bahasa Sunda dengan dibantu software Praat; 

6.   menganalisis hasil wawancara; 

7.  menyajikan hasil analisis data rekaman dan hasil wawancara. 

   Langkah pertama adalah membuat instrumen tes yang berupa 

bunyi bahasa Jepang. Instrumen ini dikumpulkan dari beberapa sumber yaitu, 

buku Onsei o Oshieru, Nihon o shiru, kamus Kenji Matsura dan Asahi Shibun 

Dejitaru. 

   Langkah kedua merekam instrumen tes yang telah disusun untuk 

dibaca  oleh expert yaitu orang Jepang yang berasal dari daerah Tokyo yang 

dianggap sebagai dialek nasional dari bangsa Jepang. Data yang diperoleh 

sebagai patokan untuk pembanding pada proses menganalisi data. 

   Langkah ketiga adalah adalah memberikan tes pada sampel yang 

bertujuan untuk menyimak pelafalan bunyi bahasa Jepang pada mahasiswa 

yang berbahasa ibu bahasa Sunda dengan cara di rekam di studio rekaman. 

Alasan dilakukannya perekaman di studio adalah untuk menghindari faktor 

lain yang tidak diharapkan, seperti suara bising yang mungkin akan 

berpengaruh pada pelafalan sampel yang akan direkam. 

   Langkah keempat adalah melakukan wawancara pada sampel. Data 

hasil wawancara ini sebagai data untuk menggali faktor penyebab terjadinya 

kesalahan dalam pelafalan bahasa Jepang yang terjadi pada penutur bahasa 

Sunda yang sedang mempelajari bahasa Jepang.  

   Langkah kelima menganalisis pelafalan bunyi bahasa Jepang yang 

dilafalkan penutur bahasa Sunda dengan dibantu software Praat. Software 
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Praat adalah software yang biasa membantu penelitian di bidang fonetik. 

Software Praat yang dibuat oleh Paul Boersma dan David Weenink dari 

University of Amsterdam . 

   Langkah keenam adalah menganalisis data wawancara. Hasil dari 

data angket yang diperoleh dari mahasiswa diharapkan bisa membantu 

menjawab rumusan masalah. 

   Langkah terakhir adalah menyajikan hasil analisis data rekaman 

dan data hasil wawancara. Hasil analisis data rekaman dan data hasil 

wawancara akan disajikan dalam  bentuk persentase dan dipaparkan secara 

jelas. Dari hasil ini akan terlihat kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang serta 

faktor penyebab kesalahan pelafalan yang terjadi pada penutur bahasa Sunda 

yang sedang mempelajari bahasa Jepang. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

  Data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data tentang 

pelafalan bunyi bahasa Jepang yang dilafalkan penutur bahasa Sunda yang 

sedang mempelajari bahasa Jepang dan data pendukung untuk membantu 

menjawab rumusan masalah.  

  Untuk memperoleh data tersebut digunakan instrumen penelitian 

yang berupa tes dan wawancara. 

1. Instrumen Tes  

    Tes yang diberikan bertujuan untuk memperoleh data rekaman 

pelafalan bunyi bahasa Jepang pada penutur bahasa Sunda. Alasan 

digunakannya tes adalah untuk menjaring data melalui perekaman mengenai 

kemampuan pelafalan penutur bahasa Sunda yang sedang mempelajari bahasa 

Jepang dalam melafalkan bunyi bahasa Jepang. Materi tes dalam penelitian ini 

terdiri dari bunyi bahasa Jepang. Tes disajikan sebanyak 104 bunyi yang 

dibagi ke dalam dua bagian yaitu, pertama yaitu bunyi bahasa Jepang dalam 

bentuk silabel, kemudian yang kedua bunyi bahasa Jepang dalam bentuk 

kosakata,kalimat, dan wacana. Alasan adanya dua jenis tes adalah untuk 

membandingkan kesalahan yang disadari dan tidak disadarai. Tes bunyi 
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bahasa Jepang dalam huruf cenderung akan lebih disadari dari jenis tes dalam 

bentuk kosakata, kalimat maupun wacana.  

 Untuk menjaga validitas soal tes yang diberikan peneliti menyusun 

setiap soal yang berupa kalimat dan wacana dengan tidak mengacu pada buku 

teks yang biasa digunakan di FPBS UPI. Tujuannya agar mahasiswa tidak 

mengenal kalimat maupun wacana yang diberikan saat tes. Tujuan dari tes ini 

untuk mengetahui kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang pada penutur 

bahasa Sunda yang sedang mempelajari bahasa Jepang.  

2. Wawancara 

  Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data 

kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk 

wawancara semiterstruktur. Wawancara Semiterstruktur termasuk dalam 

kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana fihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2008: 

233). 

 Bentuk wawancara yang dilakukan untuk menjaring data pribadi 

termasuk informasi mengenai: 

1. bahasa ibu, tempat yang pernah ditinggali, dan lamanya belajar bahasa 

Jepang;  

2. alasan tentang kesulitan dalam pelafalan termasuk kesulitan dalam 

melafalkan bunyi bahasa Jepang; dan 

3.  pendapat tentang ilmu fonetik.  

  

D.  Sumber Data 

 Data pada penelitian ini berupa data kualitatif, sebagimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa data kualitatif diperoleh dengan tes dan 

wawancara.  

Sumber  atau populasi penelitian ini adalah pembelajar bahasa Jepang, 

yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Jepang FPBS-UPI. Dan sebagai 
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sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa tingkat I-IV yang berbahasa ibu 

bahasa Sunda sebanyak sembilan mahasiswa yang terdiri dari tiga mahasiswa 

dengan level Jyoukyuu, tiga mahasiswa dengan level Chuukyuu, dan tiga 

mahasiswa dengan level Shokyuu. Teknik penyempelan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik stratifikasi. Alasan digunakannya teknik 

stratifikasi ini karena karakter populasinya bervariasi (Sutedi, 2009: 181). 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Tes 

Data hasil tes akan diolah dengan menggunakan software Praat 

yang dibuat oleh Paul Boersma dan David Weenink dari University of 

Amsterdam. Adapun teknik pengolahan datanya adalah sebagai berikut. 

a. Mengelompokkan jenis data.  

Data yang diolah akan dibedakan menjadi dua jenis yaitu untuk jenis 

pertama huruf dan untuk jenis yang kedua adalah kosakata, kalimat, dan 

wacana.  

b.  Memotong data. 

Seluruh data hasil rekaman pada akhirnya akan dianalisis dalam bentuk 

silabel. Untuk jenis kata langsung dipotong menjadi silabel, sedangkan 

kalimat dipotong menjadi kata terlebih dahulu yang akhirnya dipotong 

menjadi silabel, sedangkan bentuk wacana akan dipotong-potong menjadi 

bentuk kalimat yang selanjutnya akan dipotong menjadi bentuk kata dan 

akhirnya dipotong menjadi bentuk silabel. 

c. Membuat Kategori Bunyi 

Sebelum melakukan analisis dibuat kategori jenis bunyi, seperti dibawah 

ini. 

1. Kategori yang pertama ini terdiri dari lima bunyi vokal, seperti yang 

terdapat pada tabel berikut ini.   

Tabel 3.1 

Kategori 1 

[a] [i] [ɯ] [e] [o] 
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2. Kategori kedua terdiri dari 39 bunyi konsonan+vokal, seperti yang 

terdapat pada tabel berikut ini.    

Tabel 3.2 

Kategori 2 

 

 

 

 

 

3. Kategori yang ketiga terdiri dari 21 bunyi konsonan+semi vokal, seperti 

yang terdapat pada tabel berikut ini.   

Tabel 3.3 

Kategori 3 

 

 

 

 

 

4. Kategori keempat terdiri dari 20 bunyi konsonan+vokal (dakuon), seperti 

yang terdapat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.4 

Kategori 4 

[ka] [ki] [kɯ] [ke] [ko] 

[sa] [ʃi] [sɯ] se] [so] 

    [ta] [ʧi] [tsu] [te] [to] 

[na] [ɳi] [nu] [ne] [no] 

[ha] [çi] [ ɸi] [he] [ho] 

[ma] [mi] [mu] [me] [mo] 

[ɾa] [ɾi] [ɾɯ]    [ɾe]    [ɾo] 

[kja]  [kjɯ]  [kjo] 

[ʃa]  [ʃɯ]  [ʃo] 

[ʧa]  [ʧɯ]  [ʧo] 

[ɲa]  [ɲɯ]  [ɲo] 

[ça]  [çɯ]  [ço] 

[mja]  [mjɯ]  [mjo] 

[ɾja]  [ɾjɯ]  [ɾjo] 

[ga] [gi] [gɯ] [ge] [go] 

[dza] [dʓi] [dzɯ] [dze] [dzo] 
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5. Kategori kelima terdiri dari sembilan bunyi konsonan+semi vokal (dakuon), 

seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.5 

Kategori 5 

 

 

 

6. Kategori keenam terdiri dari lima bunyi konsonan+vokal (handakuon), 

seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.6 

Kategori 6 

 

 

7. Kategori ketujuh ini terdiri dari tiga bunyi konsonan+semi vokal 

(handakuon) , seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.  

Tabel 3.7 

Kategori 7 

 

 

8. Kategori jenis kesalahan yang terakhir ini semi vokal dan bunyi khusus 

terdiri dari enam huruf, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.  

Tabel 3.8 

       Kategori 8 

[ja] [jɯ] [jo] 

[wa] [N] [o] 

 

[da] [dʓi]     [dɯ]    [de]     [do] 

[ba] [bi]     [bɯ]    [be]     [bo] 

[gja]  [gjɯ]  [gjo] 

[dʓa]  [dʓɯ]  [dʓo] 

[bja]  [bjɯ]  [bjo] 

[pa] [pi] [pɯ] [pe] [po] 

[pja]  [pjɯ]  [pjo] 
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d. Menganalisis data. 

Pelafalan (per-silabel/kata) yang diperoleh dari sampel akan di bandingkan 

dengan pelafalan orang Jepang yang telah direkam pelafalannya sesuai 

dengan instrument tes yang telah disusun. Untuk menghindari subjektifitas 

peneliti akan membandingkan pelafalan orang jepang dengan pelafalan 

yang terdapat dalam CD buku pelajaran Onsei o oshieru , yang bertujuan 

untuk membuktikan kemiripan dalam pembentukan sebuah bunyi dari 

orang Jepang. Kemudian dua pelafalan orang Jepang akan dibandingkan 

dan diliat perbedaannya dengan responden penutur bahasa Sunda yang 

dibantu oleh software Praat.  

 Analisis pelafalan yang dibantu oleh software Praat ini telah 

banyak dilakukan dan salah satunya oleh Wilson. Wilson menggunakan 

software Praat untuk pengajaran pelafalan. Maka dari itu peneliti 

bermaksud mengadopsi cara menganalisis pelafalan dengan cara yang 

telah dilakukan Wilsom.  

 Dalam penelitian ini data yang dianalisis diinterpretasikan dengan 

beberapa pedoman, yaitu melihat formant dan spectrogram yang 

ditampilkan software Praat, dan yang terakhir dengan cara didengarkan.  

Setelah pelafalan bunyi dianalisis akan dilakukan pentranskripsian data 

dan akan dilakukan  pendeskripsian hasil analisis. Perhitungan kesalahan 

pelafalan bunyi bahasa Jepang pada penutur bahasa Sunda adalah sebagai 

berikut: 

 

  𝑃 =
𝑓

𝑛
 x 100% 

 

Keterangan. 

P: persentase frekuensi kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang 

f: jumlah kesalahan bunyi bahasa Jepang 

n: jumlah responden 
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 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kemudian diinterpretasikan 

sebagai berikut. 

 

 

    Tabel 3.9 

   Pedoman Interpretasi Tes 

Persentase (%) Penafsiran 

81%-100% Sangat tinggi 

61%-80% Tinggi 

41%-60% Sedang 

21%-40% Rendah 

0%-20% Sangat Rendah 

 

e. Penyajian hasil analisis data. 

Setelah proses pendeskripsian data selesai akan dilakukan identifikasi 

data, dimana data akan di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan 

pelafalan pada dua jenis tes, kemudian akan dilakukan pemaparan hasil 

dari kesalahan kedua jenis tes tersebut sesuai dengan kategori yang telah 

disusun. 

2. Pengolahan Data Wawancara 

Selanjutnya untuk data hasil wawancara yang diperoleh dianalisis 

melalui beberapa tahap yaitu: 

1. memaparkan setiap jawaban hasil wawancara,   

2. menginterpretasi serta membuat kesimpulan dari hasil yang diperoleh. 

      


