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BAB III 

METODEOLOGI PENELITIAN 

 

1) Metode Penelitian 

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk memecahkan atau mencari jalan 

keluar atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. Berhasil atau tidaknya suatu 

penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan. Dalam kegiatan 

penelitian, metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang harus ditempuh 

untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya, metode berfungsi untuk 

memperlancar pencapaian tujuan penelitian secara lebih efektif dan efisien. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (http://kbbi.web.id), yang 

dimaksud dengan 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 penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan 

prinsip-prinsip umum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode 

penelitian adalah suatu cara kerja yang teratur dan berpikir dengan baik dalam 

melakukan penelitian atau penyelidikan untuk mencapai tujuan atau maksud 

tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seluruh makna yang 

terkandung dalam adjektivataisetsu na, daiji na, jyuuyou na, dan jyuudai na, serta 

memaparkan persamaan dan perbedaan makna dari keempat adjektiva tersebut. 

Oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis. 

Menutut Sutedi (2011: 58) yang dimaksud penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena 

yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual. 

http://kbbi.web.id/
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Dengan metode ini, tidak hanya akan dijabarkan mengenai taisetsu na, 

daiji na, jyuuyou na, dan jyuudai na sebagai kata yang berdiri sendiri, tetapi juga 

akan dilakukan perbandingan dan analisis secara mendalam terhadap keempat 

kata tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. 

2) Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif yang berupa contoh kalimat yang diambil dari buku pelajaran, situs 

internet, dan literatur lain yang dipublikasikan (jitsurei) yang dianggap relevan. 

3) Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

karena termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan Alwasilah dalam Sutedi (2011: 178) bahwa dalam penelitian 

kualitatif, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen. Artinya, secara langsung 

peneliti bisa menghimpun data-data kebahasaan baik dari penutur secara langsung 

maupun dari sumber data lainnya. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang relevan, dibutuhkan teknik yang tepat 

agar membuahkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

dicanangkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalan studi literatur atau studi kepustakaan, yaitu kegiatan penelusuran dan 

penelaahan literatur dengan mengumpulkan berbagai macam data yang 

berhubungan dengan tema penelitian yaituadjektivataisetsu na, daiji na, jyuuyou 

na, dan jyuudai na. 

5) Teknik Pengolahan Data 

Dalam menganalisis sinonim, pada umumnya digunakan teknik substitusi 

(penggantian). Dengan teknik ini akan dilakukan penggantian posisi suatu kata 

dalam suatu konteks kalimat dengan kata yang memiliki arti yang sama, dan dari 

sini akan dapat disimpulkan apakah keempat kata tersebut dapat saling 

menggantikan satu sama lain atau tidak. Dan apabila bisa, akan dapat diketahui 
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pula dalam konteks yang seperti apakah ketiganya dapat saling menggantikan. 

Adapun langkah konkrit yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan jitsurei yang dianggap penting 

dan representatif yang bersumber dari buku-buku pelajaran dan situs 

internet, diantaranya: 

a. 日本語中級ＩＩ<Nihongo Chuukyuu II> 

b. 読解をはじめるあなたへ<Dokkai wo Hajimeru Anata he> 

c. 日本語ジャーナル<Nihongo Journal> 

d. http://ejje.weblio.jp 

e. www.alc.co.jp 

f. www.tangorin.com 

g. www.websaru.info 

h. www.manythings.org 

i. http://tatoeba.org 

2. Analisis Data 

Setelah data-data terhimpun, langkah berikutnya yang akan dilakukan 

adalah melakukan telaah makna dan mendeskripsikan makna-makna yang 

terkandung dalam adjektivataisetsu na, daiji na, jyuuyou na, dan jyuudai 

na. Pada tahap ini, tidak hanya akan dijabarkan mengenai taisetsu na, daiji 

na, jyuuyou na, dan jyuudai na sebagai kata yang berdiri sendiri, tetapi 

juga akan dilakukan perbandingan dan analisis secara mendalam terhadap 

keempat kata tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya 

serta untuk mengetahui probabilitas dari keempat kata tersebut untuk 

saling menggantikan posisi masing-masing di sebuah kalimat. 

3. Generalisasi 

Pada tahapan ini penulis akan mengambil kesimpulan secara induktif 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan adjektivataisetsu na, daiji na, 

jyuuyou na, dan jyuudai nadari segi maknaberdasarkan langkah-langkah di 

atas. 

http://ejje.weblio.jp/
http://www.alc.co.jp/
http://www.tangorin.com/
http://www.websaru.info/
http://www.manythings.org/
http://tatoeba.org/
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Dengan demikian, akan diperoleh informasi mengenai makna dari setiap 

adjektiva tersebut dengan jelas serta penggunaannya dalam kalimat. Selain itu, 

kesimpulan yang didapatkan bisa digunakan oleh para pembelajar sebagai 

referensi dalam mengurangi kesalahan penggunaan kosakata yang bersinonim, 

khususnya adjektivataisetsu na, daiji na, jyuuyou na, dan jyuudai na. 

 


