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BAB III 

Metologi Penelitian 

 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisa, dan 

menginterpretasikannya. Alwasilah (2009, hlm 16-17) menyatakan bahwa 

data yang diangkat dapat berupa naskah, wawancara, catatan lapangan, 

foto, video tape, dokumen pribadi, dan sebagainya. 

Data deskriptif yang diperoleh adalah berupa ungkapan-ungkapan 

tertulis yang berkaitan dengan kanyouku neko yang terdapat di dalam 

berbagai referensi. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dari pada 

generalisasi dan analisis datanya bersifat induktif. 

Untuk pendekatannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, 

karena datanya berupa kualitatif (kalimat). Maka dari itu, peneliti berperan 

sebagai instrumen kunci yang aktif mengumpulkan data, analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitiannya berupa penelitian kualitatif yang 

lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi (kesimpulan). 

Langkah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan objek yang akan diteliti dengan berbagai alasan yang 

menguatkan penelitian. 

b. Mengumpulkan kanyouku yang terbentuk dari kata neko beserta 

contoh kalimatnya (jitsurei). 

c. Menganalisis makna kanyouku dari kalimat yang terbentuk dari 

kata Neko tersebut secara leksikal maupun idiomatikalnya.  

d. Mendeskripsikan hubungan makna leksikal dengan makna 

idematikalnya. 

e. Menganalisis majas yang membentuk masing-masing kanyouku 

(metafora, metonimia, sinekdoke). 

f. Menarik Kesimpulan. 
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B. Sumber Data dan Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kebahasaan yang juga merupakan penelitian kualitatif, 

instrumennya dapat berupa alat seperti format data, alat perekam, dan 

sebagainya, bahkan si peneliti sendiri dapat bertindak sebagai instrumen 

penelitian karena ia terjun langsung dalam menghimpun data dari 

lapangan. (Sutedi, 2011, 156) 

Sumber kanyouku neko serta referensi makna idiomatikalnya 

dikumpulkan dari: 

a. Jitsuyou Kotowaza Kanyouku Jiten (Kuramochi, 1987) 

b. Shougakusei kara no Kanyouku Kyoushitsu 2 (Kiyoshi, 2012) 

c. Reikai Kanyouku Jiten (Muneo, 2001) 

d. Kokugo Kanyouku Daijiten (Shiraishi, 1977) 

e. Koji Kotowaza Kanyouku Jiten (Kuramochi & Sakata, 2003) 

f. 2001 Japanese and English Idioms (Akiyama & Akiyama, 1996) 

g. 101 Japanese Idioms (Maynard & Maynard, 1994) 

h. Nihongo Tango Drill -Kanyouku dan Yojijukugo- (Sayaka, 2008) 

i. Ruigo Jiten (Takashi, 2002) 

j. http://buna.yorku.ca/japanese/idiom_all.html (Ota, 2015) 

 

Sumber data jitsurei pada penelitian didapat dari: 

a. Nihongo Nouryoku Shiken 1kyuu ni Deru (Matsumoto, dkk., 

2003) 

b. Reibijinso (Soseki, 1999) 

c. http://toyokeizai.net/ 

d. http://blogos.com 

e. http://news.infoseek.co.jp 

f. http://magazine.campus-web.jp 

g. http://syuu-kimiboku.at.webry.info 

h. http://aozora.gr.jp  

Pada website Aozora Bunko ini terdapat berbagai karya sastra 

klasik Jepang yang dapat di akses. Terdapat 24 karya sastra 

berupa novel, cerpen, essay, dan artikel sebagai jitsurei yang 
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digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sana. Daftar judul 

terlampir. 

 

C. Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau 

studi kepustakaan dengan teknik catat, yakni menyeleksi dan meneliti 

langsung buku-buku mengenai linguistik umum, dasar-dasar linguistik 

bahasa Jepang, kamus-kamus bahasa Jepang, skripsi-skripsi yang 

berhubungan dengan penelitian kanyouku, jurnal-jurnal yang dijadikan 

objek penelitian, buku idiom bahasa Jepang, kamus idiom bahasa Jepang, 

kamus kokugo, web yang berhubungan dengan kanyouku atau idiom 

bahasa Jepang, serta referensi karya sastra yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

Langkah pengumpulan data: 

1. Mengumpulkan dan meneliti buku-buku dan kamus idiom yang 

akan dijadikan objek penelitian. 

2. Mengumpulkan contoh-contoh kalimat yang menggunakan idiom 

neko dalam bahasa Jepang. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, penulis akan melakukan pengolahan 

data. Teknik analisis data ini menggunakan kajian secara induktif, yakni di 

mana penelitian berpatokan dari data yang telah diperoleh berdasarkan 

teori linguistik kognitif yang telah dikumpulkan secara deskriptif. Sutedi 

(2003, hlm 4) menyatakan bahwa linguistik kognitif memandang bahwa 

semua struktur bahasa merupakan suatu lambang, sehingga pada setiap 

bentuk bahasa dianggap mempunyai makna, dan tidak ada bentuk tanpa 

makna. Setiap ungkapan (data) yang ditemukan akan dideskripsikan 

dengan menggunakan majas (metafora, metonimia, sinekdoke). 
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Langkah analisis data:  

a. Mendata dan megelompokkan data-data mengenai kanyouku neko 

secara sistematis (bunrui). 

b. Menerjemahkan setiap unsur kata kanyouku sesuai dengan konteks 

yang ada pada contoh kalimat. 

c. Menganalisis data yang telah diseleksi berdasarkan makna leksikal, 

makna idiomatikal, serta hubungan antarmaknanya menggunakan 

majas (metafora, metonimi, sinekdoke). 

d. Mengambil kesimpulan. 

 


