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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Yang Digunakan 

  Leedy dan Ormsrod (dalam Sarosa, 2012:hlm.36)  menjelaskan metode 

penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab 

permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Pemilihan metode penelitian 

akan menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Metode 

penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan. (Sarosa, 

2012:hlm.37). Dalam kegiatan penelitian metode dapat diartikan sebagai cara 

atau prosedur yang harus ditempuh untuk menjawab masalah penelitian (Sutedi, 

2011:hlm.53). Prosedur ini merupakan langkah kerja yang bersifat sistematis, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan kesimpulan. Fungsi 

metode adalah untuk memperlancar pencapaian tujuan secara lebih efektif dan 

efisien (Sutedi, 2011:hlm.53). 

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bentuk wujud alih kode dan 

penyebab-penyebabnya dalam drama Massan. Oleh karena itu metode yang 

digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari segi fungsi metode 

penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan suatu keadaan atau fenomena 

yang ada secara apa adanya. Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sutedi (2011:hlm.23) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang datanya bukan berupa angka-angka dan tidak 

perlu diolah dengan menggunakan metode statistik. Data penelitian dapat berupa 

kalimat, rekaman atau dalam bentuk yang lainnya. Penelitian ini berdasarkan 

pada pendekatan naturalistik, yaitu berpandangan bahwa setiap fenomena 

berdimensi jamak, merupakan suatu kesatuan dan berbuah-buah. 

B. Teknik Pengumpulan Data   

Sumber data adalah segala subjek darimana data tersebut diperoleh dan mampu 

memberikan berbagai kontribusi yang relevan dengan yang diperlukan oleh 

peneliti (Nira, 2016 :hlm.61).  
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  Sugiyono (2007:hlm.62) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data.  

  Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif 

adalah data yang dinyatakan  dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 

2006:hlm.14). Data yang diperlukan berupa kalimat hasil alih kode yang sumber 

datanya diperoleh dari drama Massan, data juga bersumber buku-buku dan 

artikel yang berkenaan dengan alih kode serta penelitian terdahulu untuk 

melengkapi atau memperkuat analisis terhadap penelitian ini. Data yang 

diperlukan akan dikumpulkan dengan teknik catat/ transkripsional dari berbagai 

sumber. 

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan: 

a. Teknik Simak Bebas Libat Cakap 

Teknik ini penulis tidak terlibat langsung dalam menentukan calon data, penulis 

hanya menjadi pemerhati atau pengamat terhadap tuturan yang muncul di 

peristiwa kebahasaan yang ada di luar dirinya (Sudaryanto, dalam Mastoyo, 

2007:hlm.44).  

 

b. Teknik Catat 

Teknik catat ini merupakan teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan 

metode simak  dengan teknik lanjutan( teknik simak libat cakap dan teknik simak  

bebas libat cakap) yaitu mencatat data yang dapat diperoleh dari informan pada 

kartu data/ format data(Mahsun, 2007:hlm.131). 

 

C. Instrumen Penelitian 

  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada peneliti sendiri 

karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Artinya secara 

langsung peneliti bisa menghimpun data-data kebahasaan baik dari penutur 

secara langsung maupun dari sumber lainnya. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu format data. Format data 
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merupakan salah satu instrumen dalam bentuk wujud tabel yang terdiri dari lajur 

dan kolom. Sesuai dengan  Sutedi (2011:hlm.178) , instrumen ini dapat 

digunakan untuk menghimpun data kualitatif yang berupa contoh-contoh 

kalimat penggunaan bahasa dalam kehidupan yang nyata (jitsurei).  

  Data yang dikumpulkan oleh penulis berupa kalimat data kualitatif. Data 

dikumpulkan dengan metode simak, lalu menggunakan teknik catat secara 

transkripsional pada format data. 

Berikut adalah format data yang akan digunakan penulis: 

Tabel 3.1 Format Data Alih Kode 

No. Kalimat unsur Alih Kode Bentuk Wujud 

Alih Kode 

Penyebab Alih 

Kode 

    

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasikan data yang termasuk alih kode  yang terdapat dalam drama  

Jepang Massan. 

2. Menganalisis bentuk wujud alih kode yang terjadi dalam drama Jepang Massan 

sesuai dengan teori sesuai dengan teori Wardaugh, Suwito, dan Jendra ke dalam 

format data. 

3. Menganalisis data penyebab alih kode yang terdapat dalam drama Jepang 

Massan ke dalam format data. 

4. Menyimpulkan hasil analisis data tentang apa yang telah penulis analisis dari 

data yang telah dikumpulkan. Terkait bentuk wujud alih kode dan penyebabnya 

terjadinya dalam drama Massan. 

  Sehingga diperoleh kesimpulan penelitian dari Analisis Alih Kode dalam 

Massan. 
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  Berikut contoh analisis data dari Massan episode 1 : 

1. Klasifikasi data alih kode Massan episode 1 

 

すみれ  ：凄い！日本語喋れるん？ 

 Sumire  ：Sugoi! Nihongo shabererun? 

       (Hebat! Bisa berbicara Bahasa Jepang?) 

エリー  ：はい・・・ 

 Ellie  ：Hai.... 

        (Ya....) 

正春   ：妹のすみれじゃ。    

Masaharu  ：Imouto no Sumire jya 

       (Adikku, Sumire) 

すみれ  ：エリーさん、How do you do? 

Sumire  ：Ellie-san, How do you do? 

      ( Ellie, Apa kabar?) 

エリー  ：.....Oh,Sumire ! So happy to meet you! 

Ellie  ：.....Oh,Sumire ! So happy to meet you! 

    (...... Oh Sumire! Sangat senang bertemu denganmu!) 

 

 

Tabel 3.2 Klasifikasi Data Alih Kode Massan episode 1 

No. Data Alih Kode Wujud  Penyebab 

1. エリーさん、How do you 

do? 

Alih Kode Ekstern 

Alih Kode 

Intersensial 

 Pendengar/ 
Lawan Tutur 

2. .....Oh,Sumire ! So happy to 

meet you! 

Alih Kode Ekstern 

 
 Pendengar/ 

Lawan Tutur 

 

 

 

 

 


