BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode penelitian
Dalam sebuah penelitian metode merupakan cara atau prosedur harus
ditempuh untuk menjawab pertanyaan. Ada banyak metode yang dapat
digunakan dalam penelitian, akan tetapi kecocokan antar objek yang diteliti dan
metode yang digunakan sangatlah penting untuk diperhatikan. Maka dari itu
sebagai seorang peneliti harus sangat memperhatikan dalam memilih metode
yang akan digunakan.
Dalam penelitian ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif yang
bertujuan untuk mengetahui Pronomina Persona Bentuk Jamak yang terdapat
dalam film animasi Prince of Sride. Oleh karena itu, metode yang akan
digunakan adalah metode deskriptif analisis. 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, 2011:58). Maka dari itu analisis
deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah secara aktual dengan cara
mendeskriptifkan atau menguraikan data yang telah terkumpul dengan cara
ilmiah.

B. Objek penelitian
Sesuai dengan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peneliti
memilih objek penelitian dalam anime prince of stride. Karena dalam anime
Prince of Sride ini mengandung banyak pronomina persona bentuk jamak. Pada
anime ini mengandung banyak objek yang bisa dipakai dalam penelitian ini.
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Prince of Sride merupakan anime baru yang cukup populer dikalangan
pembelajar. Dengan alur cerita yang realistis dan didukung animasi dan efek
yang menarik, anime ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi
pembelajar bahasa Jepang.
C. Instrumen penelitian
1. Film animasi Prince of Sride sebanyak 4 episode (episode 2, 3, 5, dan 7).
2. Pronomina persona bentuk jamak yang dipakai dalam film animasi Prince
of Sride (episode 2, 3, 5, dan 7).
3. Buku-buku referensi
4. Kamus dan ensiklopedia
5. Internet
D. Teknik pengumpulan dan pengolahan data
1. Teknik pengumpulan data
Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisis pronomina
persona bentuk jamak pada kalimat percakapan yang terdapat dalam film
animasi prince of stride. Kemudian data tersebut akan diklasifikasikan
sesuai dengan aspek kebahasaannya.
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu:
a. Studi literatur
Litelatur yaitu mengumpulkan, meneliti dan mempelajari
sumber data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu
pronomina persona bentuk jamak bahasa jepang. Seperti yang
dijelaskan sebelumnya sumber data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa contoh kalimat yang
diambil dari buku pelajaran, kamus digital, situs internet, buku
referensi, drama berbahasa jepang dan literatur lain yang dipublikasikan
(jitsurei) yang dianggap relevan serta beberapa contoh kalimat yang
dibuat oleh penulis sendiri yang diterima oleh penutur asli (sakurei)
sebagai bahan pembanding.
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b. Observasi
Penulis melakukan observasi dengan menonton anime Prince of
Sride yang diteliti dalam file. Dalam pengambilan dialog penulis
mendengarkan beberapa dialog tersebut dengan cara mengulang
kembali sampai setiap kata yang diucapkan dalam dialog tersebut dapat
terdengar dengan jelas. Kemudian menuliskan dialog kedalam buku dan
mengubah kedalam bentuk transkrip tulisan.
2. Teknik analisis data
Adapun analisis data yang akan dilakukan yaitu:
a. Mengumpulkan kalimat pronomina persona bentuk jamak yang
terdapat dalam anime Prince of Sride dan mengubahnya kedalam
bentuk transkrip tulisan
b. Mengidentifikasi kalimat pronomina persona bentuk jamak yang
terdapat dalam anime Prince of Sride yang telah diubah kedalam bentuk
transkrip tulisan
c. Mengklasifikasi kalimat pronomina persona bentuk jamak yang
terdapat dalam anime Prince of Sride sesuai dengan aspek
kebahasaannya
d. Menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
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