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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif  

kualitatif karena data yang digunakan merupakan kata, frasa dan kalimat seperti 

yang dikatakan oleh Sa'dah (2015). Hal tersebut selaras dengan pendapat Miles dan 

Huberman (1994, p.7) bahwa:  

“(Overview of qualitative researche)…most analysis is done with words. 

The words can be assembled, subsclustered, broken into semiotic segments. 

They may permit the researcher to contrat, compare, analyze, and bestow 

patterns upon them” [(Inti dari penelitian kualitatif)… 

Analisis yg meggunakan penelitian kualitatif,  sebagian besar menggunakan 

kata-kata yang dikumpulkan, disambungkan, dipecah menjadi segmen 

semiotik atau kalimat utuk menjelaskan hasil analisisnya. Maka metode 

penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk membuat sebuah 

tulisan perbandingan, analisis, dan membuat sebuah pola]. 

 

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberterimaan takarir-takarir yang telah 

diteliti dari film Un Mostre à Paris. 

Menurut Sugiono (2007), terdapat tiga tahapan utama dalam penelitian 

kualitatif, yaitu: 

1.  Tahap deskripsi atau tahap orientasi. 

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan 

dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang  

diperolehnya. 

2.  Tahap reduksi. 

Pada tahap ini, peneliti mulai memfokuskan dengan apa yang akan diteliti.  

3. Tahap seleksi. 

Peneliti menguraikan fokus yang telah direduksi menjadi lebih rinci 

kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. 

Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh 

menjadi suatu pengetahuan, hipotesis dan bahkan teori baru. 
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Metode deskriptif kualitatif yang dipakai dalam penelitian merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau 

lisan dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang diamati. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Bodgan dan Taylor, “metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang sedang diteliti”. Selain itu, dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan desain data primer sekunder untuk memperolah hasil data 

yang relevan. 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, tentunya 

dibutuhkan desain penelitian sebagai rangkaian alur penelitian yang terstruktur, 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian Kualitatif 

 

 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan keseluruhan 

anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan 

keseluruhan (universum) dari objek penelitian (Noor, 2011). Selanjutnya 
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subjek penelitian merupakan tempat dimana terdapat variabel (Arikunto, 1998) 

Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah takarir-

takarir dari film animasi Un Monstre à Paris yang beredar luas di internet. 

Namun, peneliti hanya mengambil 3 buah takarir untuk dianalisis. Sementara 

subjek penelitiannya adalah film animasi Perancis yang berjudul Un Monstre 

à Paris. 

3.2.2 Objek Penelitian 

Arikunto (1988, p.15) menyatakan bahwa “objek penelitian adalah 

variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian dari suatu 

penelitian. Maka, objek dari penelitian ini adalah kualitas terjemahan 1 buah 

takarir dari situs https://dunia21.me dan 2 takarir dari situs 

https://www.SubtitleDB.org yang dianalisis. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Penelitian dilakukan untuk mengukur sesuatu, maka harus ada alat ukur 

yang digunakan. Alat ukur dalam penelitian disebut instrumen penelitian (Sugiono). 

Kegunaan instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi. 

Penelitian ini menggunakan human instrumen, “Human instrumen adalah 

sebuah instrumen penelitian dimana peneliti sendiri yang menjadi instrumen 

penelitian yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, 

melakukan pengumpulan data, analisis data, penafsiran data, dan membuat 

kesimpulan atas semuanya” (Sugiono, 2009,  p.306). 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kartu data untuk menyajikan 

keberterimaan takarir film animasi ‘Un Monstre À Paris’. Dalam hal ini, terdapat 

dua kartu data yang digunakan sebagai instrumen penelitian, yaitu (1) kartu data 

yang berisikan unsur-unsur untuk pengukur tingkat keakuratan; dan (2) kartu data 

yang berisikan unsur-unsur untuk pengukur tingkat keberterimaan. Adapun kedua 

kartu data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut. 

https://dunia21.me/
https://www.subtitledb.org/
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Tabel 3.1 

Kartu Data Kualitas Terjemahan Takarir Bahasa Indonesia Film 

Animasi ‘Un Monstre à Paris’ 

 

No Bahasa 

Sumber 

Bahasa 

Sasaran 

Skor 

Keakuratan Keberterimaan Keterbacaan 

 

1      

2      

3      

                                                                               Jumlah 
Skor rata-rata 

 

(Nababan, 2012, p.50)  

Tabel 3.1 menunjukkan kartu data dari kualitas terjemahan 

berdasarkan jurnal dan buku dari Mangatur Nababan. Terdapat nomer, 

bahasa sumber atau Bsu, bahasa sasaran atau Bsa dan skor yang mana 

terdapat skor keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. 

Tabel 3.2 

Kartu Data Keberterimaan Takarir Bahasa Indonesia Film Animasi 

‘Un Monstre à Paris’ 

 

No. Situs Penyedia Takarir Skala Keberterimaan 

1.   

2.   

3.   

(Diadaptasi dari Nababan, 2012, p.51)  

Tabel 3.2 di atas menunjukkan kartu data keberterimaan takarir 

bahasa indonesia film animasi Un Monstre à Paris buatan peneliti 

diadaptasi dari teori kualitas terjemahan Mangatur Nababan. 

Untuk memudahkan peneliti dalam menilai hasil kualitas dan 

keberterimaan penerjemahan, maka digunakan rubrik sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rubrik untuk Mengukur Tingkat Keakuratan Terjemahan 

 

Skala Definisi Kategori Terjemahan 

3 Makna kata, istilah teknis, frasa, 

klausa, kalimat atau teks bahasa 

sumber dialihkan secara akurat ke 

dalam bahasa sasaran; sama sekali 

tidak terjadi distorsi makna. 

Akurat 

2 Sebagian besar makna kata, istilah 

teknis, frasa, kalusa, kalimat atau 

Kurang Akurat 
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teks bahasa sumber sudah 

dialihkan secara akurat ke dalam 

bahasa sasaran. Namun, masih 

terdapat distorsi makna atau 

terjemahan makna ganda(taksa) 

atau ada makna yang dihilangkan, 

yang mengganggu keutuhan 

pesan. 

1 Makna kata, istilah teknis, frasa, 

klausa, kalimat atau teknis bahasa 

sumber dialihkan secara tidak 

akurat ke dalam bahasa sasaran 

atau dihilangkan. 

Tidak Akurat 

(Nababan, 2003, p.62) 

 Tabel 3.3 di atas merupakan rubik untuk mengukur tingkat 

keakuratan terjemahan berdasarkan teori Nababan. Dalam rubik tersebut, 

terdapat skala, definisi dari skala tersebut dan juga kategori terjemahan. 

Tabel 3.4 

Rubrik untuk Mengukur Tingkat Keterbacaan Terjemahan 

 

Skala Definisi Kategori Terjemahan 

3 Kata, istilah teknis, frasa, 

klausa, kalimat atau teks 

terjemahan dapat dipahami 

dengan mudah oleh pembaca. 

Tingkat keterbacaan 

Tinggi 

2 Pada umumnya terjemahan 

dapat dipahami oleh pembaca, 

namun ada bagian tertentu yang 

harus dibaca lebih dari satu kali 

untuk memahami terjemahan. 

Tingkat keterbacaan 

Sedang 

1 Terjemahan sulit dipahami oleh 

pembaca. 

Tingkat Keterbacaan 

Rendah 

(Nababan, 2003, p.62) 

Tabel 3.4 di atas merupakan rubik untuk mengukur tingkat 

keterbacaan terjemahan berdasarkan teori Nababan. Dalam rubik tersebut, 

terdapat skala, definisi dari skala tersebut dan juga kategori terjemahan. 
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Tabel 3.5 

Rubrik untuk Mengukur Tingkat Keberterimaan Terjemahan 

 

Skala Definisi Kategori Terjemahan 

3 Terjemahan terasa alamiah; 

istilah teknis yang digunakan 

lazim digunakan dan akrab 

bagi pembaca; frasa, klausa 

dan kalimat yang digunakan 

sudah sesuai dengan kaidah-

kaidah bahasa Indonesia. 

Berterima 

2 Pada umumnya terjemahan 

sudah terasa alamiah; namun 

ada sedikit masalah pada 

penggunaan istilah teknis atau 

terjadi sedikit kesalahan 

gramatikal. 

Kurang Berterima 

1 Terjemahan tidak alamiah atau 

terasa seperti karya terjemahan; 

istilah teknis yang digunakan 

tidak lazim digunakan dan 

tidak akrab bagi pembaca; 

frasa, klausa dan kalimat yang 

digunakan tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah bahasa 

Indonesia. 

Tidak Berterima 

(Nababan, 2003, p.62) 

Tabel 3.5 di atas merupakan rubik untuk mengukur tingkat 

keberterimaan terjemahan berdasarkan teori Nababan. Dalam rubik 

tersebut, terdapat skala, definisi dari skala tersebut dan juga kategori 

terjemahan. 

 

1.4 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemerolehan dan analisis data. 

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilaksanakan 

dengan membaca, mendengarkan menonton film animasi ini dengan dan tanpa 

takarir secara berulang-ulang kemudian mencari tiga takarir sampel. 

          Untuk analisis data, digunakan pendekatan kualitatif dan teknik struktural. 

Sedangkan untuk penyajian data akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara 



26 
 

Siti Khoeriyah, 2019 
ANALISIS KEBERTERIMAAN SUBTITLE FILM ANIMASI UN MONSTRE À PARIS KARYA BIBO 
BERGERON 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

menjelaskan apa saja yang ada didalam tujuan penelitian. Adapun metode 

pengumpulan datanya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mahsun (2007, p.116) yang telah dimodifikasi oleh Siti 

Nur Asiah (2014, p.9) 

Metode Simak menurut Muhammad (2011) adalah metode untuk 

memperoleh data dengan melakukan penyimakan terhadap penggunaan bahasa 

sedangkan metode catat adalah metode lanjutan yang dapat dilakukan setelah 

melakukan metode simak. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Menonton film animasi Un Monstre à Paris tanpa menggunakan 

terjemahan, 

b. Mencari tiga naskah takarir film animasi Un Monstre à Paris di situs yang 

berbeda antara takarir 1, takarir 2, dan takarir 3, 

c. Mentraskripsi takarir versi Indonesia pada film animasi Un Monstre à 

Paris, 

d. Menonton film animasi Un Monstre à Paris menggunakan terjemahan, 

e. Membandingkan satu takarir dengan takarir yang lainnya, 

f. Membandingkan dengan versi terjemahan bahasa sumber  

(Perancis) dengan versi bahasa Indonesia , dan 

g. Menganalisis dan mengidentifikasi keberterimaan takarir takarir. 

Metode Penyediaan Data 

Metode Simak Metode Catat 

Teknik dasar sadap 

Teknik lanjut simak 

bebas cakap 
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Setelah mengumpulkan seluruh data, maka akan dilakukan pencantuman data 

penelitian. Adapun langkah untuk mencantumkan data penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencatat kembali hasil pengamatan takarir film ‘un monstre à paris’ 

b. Mencantumkan data tabel analisis agar teridentifikasi apakah takarir yang 

diamati sudah sesuai dan berterima. 

 

1.5 Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

1. Membandingkan satu takarir dengan takarir lainnya (berjumlah tiga takarir) 

untuk menentukan tingkat keberterimaan terjemahan dari takarir tersebut. 

2. Menentukan tingkat ketepatan terjemahan dari takarir film ‘un monstre à 

paris’, yang didasarkan pada teori kualitas terjemahan dari Nababan (2012). 

3. Menentukan tingkat keterbacaan terjemahan dari takarir film ‘un monstre à 

paris’, yang didasarkan pada teori kualitas terjemahan dari Nababan (2012). 

4. Menentukan tingkat keberterimaan terjemahan dari takarir film ‘un monstre 

à paris’, yang didasarkan pada teori kualitas terjemahan dari Nababan 

(2012). 

5. Menghitung skor rata-rata penilaian menurut Nababan (2012, p.52) 

 

 

 

6. Menentukan hasil akhir penilaian kualitas terjemahan Nababan (2012, p.53) 

Jumlah Skor Penilaian 

          Jumlah data 

 

Total jumlah skor rata-rata X masing-masing bobot penilaian 

     Jumlah bobot penilaian 
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