BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan
untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Mulyana, 2014 : 145). Metode
yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian analisis
deskriptif. Penelitian deskriptif (Sutedi, 2009:64) adalah penelitian yang
dilakukan untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi pada
saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab suatu masalah
secara aktual. Dalam hal ini, penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau
menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat suatu prediksi
maupun mendapatkan makna dan implikasi meskipun penelitian yang bertujuan
untuk menemukan hal-hal tersebut serta mencakup metode-metode deskriptif.
Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk
menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang
diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode penelitian
deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari
pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan
dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk
mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan
maupun tingkah laku manusia (Syamsudin, 2006:95).
Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi variabel
dan tidak menetapkan peristiwa yang akan terjadi, dan biasanya menyangkut
peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Dengan penelitian deskriptif,
memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan
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dengan hubungan variabel atau asosiasi, dan juga mencari hubungan komparasi
antar variabel.
B. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahasa percakapan dalam
Anime Sailor Moon tahun 1992-1996 dengan jumlah 200 episode. Berikut ini
adalah daftar tabel episode Anime Sailor Moon :
No. Judul Anime

Episode

Tahun Rilis

1

Episode 14

1992

Sailor Moon (Sesi Pertama)

Episode 15
Episode 31
2

Sailor Moon R (Sesi Kedua)

Episode 47

1993

Episode 48
Episode 49
Episode 50
Episode 52
Episode 53
Episode 56
Episode 60
Episode 63
Episode 69
Episode 75
Episode 78
Episode 80
Episode 82
Episode 83
Episode 85
3

Sailor Moon S (Sesi Ketiga)

Episode 90

1994

Episode 91
Episode 92
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Episode 100
Episode 101
Episode 102
Episode 103
Episode 104
Episode 105
Episode 106
Episode 108
Episode 109
Episode 111
Episode 112
Episoe 113
Episode 115
4

Sailor Moon Super S

Episode 129 1995

(Sesi Keempat)

Episode 131
Episode 132
Episode 133
Episode 134
Episode 138
Episode 139
Episode 142
Episode 144
Episode 145
Episode 156
Episode 157
Episode 159
Episode 160

5

Sailor
Terakhir)

Moon

Stars(Sesi Episode 167 1996
Episode 168
Episode 169
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Episode 173
Episode 174

Dari 200 episode tersebut di atas, yang akan dijadikan sebagai sumber
data, dari masing-masing episode tersebut adalah

sejumlah 56 episode yang

dianggap mewakili setiap episode dari tahun 1992 sampai dengan 1996.

C. Objek Penelitian
Sebagaimana dikemukakan oleh Sutedi (2009:56) bahwa objek kajian
pada penelitian deskriptif berupa fenomenal aktual yang terjadi pada masa kini
dalam suatu populasi tertentu atau berupa kasus yang aktual dalam kehidupan
sehari-hari. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:38) objek penelitian adalah suatu
atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai
variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulan nya.
Objek pada penelitian ini adalah kalimat-kalimat percakapan yang
menggunakan shuujoshi wa dan no yang terdapat dalam Anime Sailor Moon, serta
dilengkapi dengan fungsi dan makna, juga berdasarkan segi sintaksis dan
semantik.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Menurut Untuk memperoleh data yang relevan, lengkap, serta akurat, pada
penelitian ini akan menggunakan teknik studi literatur/studi pustaka yaitu teknik
pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku,
literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya
dengan masalah yang dipecahkan (Syamsuddin, 2007:95). Langkah-langkahnya,
yaitu:
1) Mengumpulkan contoh kalimat shuujoshi wa dan no.
2) Mendeskripsikan fungsi dan shuujoshi wa dan no.
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3) Menganalisis shuujoshi wa dan no dari segi semantik dan sintaksis.
4) Menarik kesimpulan.
5) Membuat Laporan.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya
lebih baik, dalam art lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah
diolah (Arikunto, 1997:136). Untuk memperoleh data yaitu literatur mengenai
shuujoshi. Adapun sumber data yang akan diambil yaitu unduhan video Anime
Sailor Moon dari laptop dan IDM (Internet Download Manager) sebagai program
aplikasi pengunduh video.
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