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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Untuk melakukan penelitian tentunya tidak terlepas dari suatu metode atau 

cara untuk melakukan suatu penelitian. Metode penelitian berasal dari dua suku kata 

yaitu metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati 

dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 2006: 24).  

Menurut Sugiyono (2011:3) menjelaskan bahwa “metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.” Kemudian menurut Sutedi (2011: 53) dalam kegiatan penelitian 

“metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk 

menjawab masalah penelitian. Prosedur ini merupakan langkah kerja yang bersifat 

sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan kesimpulan.”  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu 

cara atau prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh jawaban dari 

rumusan masalah penelitian. Sejalan dengan tujuan penelitain deskriptif yang 

dikemukakan oleh Sutedi (2011:58) yaitu “untuk menggambarkan, menjabarkan 

suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk 

menjawab masalah secara actual” maka dalam penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan wakamono kotoba yang banyak digunakan oleh mahasiswa di 

Universitas Ibaraki dan pandangan mahasiswa asing terhadap wakamono kotoba, 

peneliti memilih untuk menggunakan metode deskriptif.  

Mardalis (2006: 26) mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif bertujuan 

untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan 

antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau 
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menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya 

sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.”  

Surakhmad (1985: 135) mengungkapkan ciri-ciri penelitian deskriptif yaitu: 

1. Memusatkan masalah pada pemecahan masalah yang ada sekarang. 

2. Mengumpulkan, menyusun, menafsirkan, menganalisis data yang 

terkumpul secara deskriptif. 

3. Menjelaskan data-data, metologinya, maupun detail teknik secara khusus. 

4. Menjelaskan prosedur pengumpulan data serta penguasaan data penelitian 

terhadap data. 

5. Memberikan alasan kuat menggunakan teknik tertentu. 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskiptif dengan 

desain metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sutopo dan Arief (2010: 2) 

mengungkapkan bahwa metode kualitatif memiliki tujuan. pertama untuk 

menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) kedua untuk 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Adapun yang 

digambarkan, diungkapkan dan dijelaskan dalam penelitian ini adalah hasil observasi 

berupa angket mengenai wakamono kotoba kepada mahasiswa Jepang dan mahasiswa 

Asing.  

 

B. Partisipan dan Tempat penelitian 

Menurut Sutedi (2011:180) yang mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa teknik penyampelan data yaitu teknik random, stratifikasi, proposif, 

area, sampel berlapis, sampel simetri dan teknik quota, maka peneliti memilih 

teknik penyampelan random. Menurut Sutedi (2011:180) menyatakan bahwa 

teknik random adalah teknik yang menentukan sampel dari populasi secara 

acak atas pertimbangan karena populasi dianggap memiliki karakter yang 

sama atau mendekati homogen dengan jumlah yang relatif banyak.  
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Penelitian ini dilakukan kepada 40 mahasiswa Jepang (20 laki-laki dan 

20 perempuan) jurusan ilmu sosial dan budaya dan 28 mahasiswa asing 

program pertukaran pelajar di Universitas Ibaraki. Adapun pemilihan 

mahasiswa jurusan ilmu sosial dan budaya adalah karena permasalahan yang 

ingin peneliti ketahui pada dasarnya didapatkan dari mahasiswa yang berasal 

dari jurusan tersebut dan untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data 

maka mahasiswa Jepang juruasan ilmu sosial dan budaya dirasa tepat karena 

peneliti sendiri belajar dan berinteraksi dengan mahasiswa tersebut. Kemudian 

alasan peneliti memilih mahasiswa asing program pertukaran pelajar karena 

mahasiswa program pertukaran pelajar ditempatkan di jurusan ilmu sosial dan 

budaya dan turut belajar bersama mahasiswa Jepang sehingga komunikasi 

antara mahasiswa asing dan mahasiswa Jepang dapat terlihat dan 

memudahkan proses penelitian. Adapun pengambilan data dilakukan di kelas 

Ibunka To Nihon No Deai yaitu studi yang membahas mengenai fenomena 

perbedaan budaya Jepang dengan budaya Asing.  

 

C. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data Penelitian  

Sutopo dan Arief (2010: 6) memaparkan macam-macam data 

kualitatid yaitu: 

1) Dokumen kuesioner 

Kuesioner menggunakan pertanyaan open-ended untuk 

mendapatkan informasi yang bermanfaat yang mendukung teori 

dan informasi yang dibutuhkan utnuk proyeksi. 

 

2) Dokumen wawancara 

Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan open-

ended sehingga respnden dapat memberikan informasi yang tidak 

terbatas dan mendalam dari berbagai presfektif. 
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3) Catatan pengamatan 

Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan 

ketelitian untuk mendengarkan data perhatian yang hati-hati dan 

terperinci pada apa yang dilihat. 

 

4) Rekaman audio 

Dalam melakukan wawancara tidak jarang dibuat rekaman audio. 

Untuk menangkap inti pembicaraan diperlukan kejelian dan 

pengalaman seseorang yang melakukan wawancara. 

 

5) Rekaman video 

Dalam penelitian sering dibuat rekaman aoudio untuk melengkapi 

data. Rekaman video dapat digunakan untuk menggali isi video 

lebih mendalam pada saat pengelolahan data yang dilakukan. 

 

6) Data dari buku 

Dalam penelitian sering digunakan data yang berasal dari halaman 

suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat digunakan 

dalam pengelolaan data bersama data yang lain. 

 

7) Data dari halaman web 

Dalam penelitian sering digunakan data yang berasal dari halaman 

suatu web site. Seperti halnya data dari buku, data dari halaman 

web tersebut dapat digunakan dalam pengelolahan data bersama 

data yang lain. 
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 Dari jenis data di atas, peneliti membagi data penelitian menjadi 2 bagian 

yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber utama yang dijadikan data untuk penelitian. 

Untuk memperoleh data peneliti melakukan observasi berupa angket. 

 

b. Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk 

menunjang sumber utama untuk penelitian. Data sekunder ini peneliti 

peroleh melalui membaca buku, penelitian terdahulu, pengamatan 

lingkungan, video dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tema 

penelitian. 

 

2. Instrumen Penelitian 

“instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

atau menyediakan berbagai data yang diperlukan dalam kegiatan 

penelitian” (Sutedi 2011: 155). Dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan berupa angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisiensi bila peneliti tahu pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden (Iskandar, 2008:77). 

 

3.  Teknik pengumpulan data 

Sugiyono (2011: 309) secara umum membagi teknik pengumpulan data ke 

dalam empat macam yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, gabungan 

triangukasi. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan 

adalah teknik pengumpulan data berupa observasi. Teknik penelitian ini 
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dipilih karena peneliti melakukan pengamatan langsung kepada 

mahasiswa Jepang dan mahasiswa asing di Universitas Ibaraki. 

 

4. Teknik Analisis Data 

alam proses analisis data, Sugiyono (2011: 333) membaginya ke dalam 2 

bagian yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di 

lapangan Model Miles and Huberman.  

1) Analisis data sebelum di lapangan 

Analisis dilakukan untuk menentukan fokus penelitian. Namun 

demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.  

 

2) Analisis data selama di lapangan Model Miles and Huberman 

Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis 

terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanuaan 

lagi sampai tahapan tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebelum di 

lapangan karena melakukan analisis data terhadap penelitian terdahulu dan sumber 

sekunder lainnya. 

 

D. Analisis Data 

Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan langkah-langkah yang ditempuh 

setelah data berhasil dikumpulkan.  

1. Pada tahap ini peneliti membaca sumber-sumber buku maupun 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wakamono kotoba. 
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2. Mengumpulkan gendai wakamono kotoba yang ada dalam Gendai 

Yougo Kiso Chishiki 2015 

3. Menyusun variabel-variabel yang akan diajukan dalam angket. 

4. Menentukan dan membuat jadwal penelitian. 

5. Mengumpulkan data penelitian. 

6. Melakukan analisis data penelitian yang meliputi: 

- Mengelompokan jenis wakamono kotoba ke dalam 5 besar jenis 

kata yang banyak digunakan mahasiswa Jepang. 

- Mengelompokan data berdasarkan jenis kelamin. 

- Menganalisis jenis wakamono kotoba yang banyak digunakan 

berdasarkan jenis kata dilihat dari makna dan pengunaannya di 

kalangan anak muda. 

- Menganalisis dan mengelompokan alasan mahasiswa 

menggunakan wakamono kotoba ditinjau dari alasan menyukai 

wakamono kotoba dan ditinjau dari pengaruh wakamono kotoba 

terhadap komunikasi. 

- Menganalisis dan mengelompokan pendapat mahasiswa mengenai 

perlu atau tidaknya mengajarkan wakamono kotoba terhadap 

mahasiswa asing. 

- Menganalisis pandangan mahasiswa asing terhadap wakamono 

kotoba dengan meninjau alasan suka, pengaruh dan ketertarikan 

serta contoh wakamono kotoba oleh mahasiswa asing. 

7. Menyimpulkan hasil analisis data yang dilakukan dengan 

memperhatikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 

 


