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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode berasal dari Bahasa Yunani “Methodos’’ yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah,maka metode 

menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 

sasaran ilmu yang bersangkutan. “Fungsi metode berarti sebagai alat untuk 

mencapai tujuan” (Hamalik, Oemar: 2001). 

Dalam kamus bahasa Indonesia online  

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan  

yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. 

 

Sedangkan menurut Sutedi (2004:22) menyatakan bahwa 

Metode penelitian merupakan prosedur dan langkah kerja yang 

digunakan dalam kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada tahap 

pengambilan kesimpulan, disesuaikan dengan berdasarkan 

pada tipe dan jenis penelitiannya  

 

Metode deskriptif merupakan “metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya” 

menurut Best (dalam Sukardi, 2004). Penelitian ini juga sering disebut 

noneksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol 

dan manipulasi variabel penelitian.  

Dengan metode deskriptif, “penelitian memungkinkan untuk 

melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan 

generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal” 

menurut West (dalam Sukardi, 2004).   

Menurut Sutedi (2009:58) mengatakan bahwa  
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Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi 

saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual. Metode ini adalah metode yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, menyusun 

data,mencari hubungan dan  kedudukan variable 

mengklasifikasikan dan menganalisis kemudian menafsirkan. 

  

Setelah melihat beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan, melukiskan, atau menjabarkan keadaan subjek/objek  

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dn sebagaimana adanya.  

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah peribahasa bahasa jepang yang terbentuk 

dari kata hana. Penulis memilih objek ini karena penulis ingin mengetahui apa 

saja makna yang dimiliki oleh peribahasa yang terbentuk dari kata hana dan 

karena peribahasa merupakan kata-kata bijak atau pepatah kuno yang 

memiliki banyak kegunaan praktis namun tidak selalu dipakai dalam 

kehidupan sehari-hari. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dalam kondisi 

apa saja peribahasa ini di gunakan. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk 

memaparkan makna dan penggunaan peribahasa tersebut. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi 

kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun data yang relevan dengan topik 

atau masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mencari buku-buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis baik 

tercetak maupun elektronik lain baik yang berhubungan langsung maupun 

sebagai tambahan dari judul yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: Koji Kotowaza Kanyooku Jiten, Harada Taneshige, 

dkk.(1999). Shinseido,  Nichiei Hikaku Kotowaza Jiten, Yamamoto Tadahisa, 
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(2007). Shoogen-sha,  Nihongo Kyooiku Jiten, Nakamura Akira (1983) dan 

http://www.sanabo.com/. 

Dari sumber di atas peneliti akan mengumpulkan semua peribahasa 

jepang yang terbentuk dari kata hana yang kemudian mengkaji makna atau 

arti peribahasa Jepang tersebut. Untuk memperoleh keterangan penggunaan 

peribahasa tersebut penulis akan melakukan mengumpulkan berbagai 

informasi baik dari buku ataupun dari sumber-sumber lain yang relevan. 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap pada penelitian ini 

penulis akan menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan yaitu mencari 

dan mengumpulkan referensi dari buku-buku yang dijadikan sumber dalam 

kajian teoritis. Mengumpulkan semua peribahasa Jepang yang terbentuk dari 

kata hana yang terdapat di buku sumber sebagai referensi. Serta 

mengklasifikasikanya, lalu mencari padananya maknanya dengan  peribahasa 

Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

a. Mengumpulkan informasi mengenai peribahasa Jepang yang terbentuk 

dari kata hana. 

b. Mengumpulkan semua peribahasa Jepang yang terbentuk dari kata 

hana yang terdapat di kamus kotowaza dan situs-situs internet dan 

peribahasa Indonesia sebagai referensi. 

c. Mengumpulkan contoh-contoh kalimat yang menggunakan peribahasa 

Jepang yang terbentuk dari kata hana. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Mengartikan  peribahasa Jepang yang terbentuk dari kata hana (bunga) 

kedalam bahasa Indonesia. 

b. Mencari padanan arti atau makna dari peribahasa Jepang tersebut 

dengan peribahasa Indonesia. 

http://www.sanabo.com/


 

Dwi Irani Ramon, 2014 

Kajian Makna Peribahasa Jepang yang Terbentuk dari Kata Hana 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

c. Mengartikan contoh-contoh kalimat yang menggunakan peribahasa 

Jepang yang terbentuk dari kata hana ke dalam bahasa Indonesia. 

d. Mengklasifikasikan peribahasa Jepang yang terbentuk dari kata hana 

sesuai dengan jenis-jenis peribahasa Jepang yang ada. 

3. Tahap penyusunan kesimpulan 

a. Mengambil kesimpulan mengenai makna dari peribahasa Jepang yang 

terbentuk dari kata hana. 

b. Mengambil kesimpulan mengenai situasi penggunaan peribahasa 

Jepang yang terbentuk dari kata hana. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sutedi (2009:155) instrumen penelitian yaitu “alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan berbagai data yang 

diperlukan dalam kegiatan penelitian.” Data penelitian adalah sejumlah 

informasi penting yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian 

melalui prosedur pengolahannya. 

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa non tes, 

melainkan pendahuluan studi kepustakaan atau dengan studi literatur. Dengan 

studi kepustakaan, diperoleh data dari buku, kamus maupun tulisan ilmiah 

yang ada kaitannya dengan peribahasa Jepang, khususnya peribahsa Jepang 

yang menggunakan kata hana. Selanjutnya penulis akan menuangkan hasil 

kajian peribahasa tersebut kemudian mengklasifikasikanya. Hasil klasifikasi 

tersebut adalah peribahasa Jepang yang terbentuk dari kata hana, kemudian 

mencari makna yang dimiliki dari masing-masing peribahasa tersebut dalam 

bahasa Indonesia dan mencari padanan makna atau arti dengan peribahasa 

Indonesia. 

 


