
 

Nur Aulia Azizah, 2018 

ANALISIS PENGGUNAAN KANDOUSHI (INTERJEKSI) PADA PRIA DAN WANITA DALAM WEBTOON 
TERJEMAHAN IKEMEN SUGITE:NAYAMERU OTOKO NO NICHIJOU CHAPTER 1-10 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian terhadap suatu objek, diperlukan metode yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diangkat. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sutedi (2011: 53) “metode dapat diartikan sebagai cara atau 

prosedur yang harus ditempuh untuk menjawab suatu masalah penelitian. 

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”.  

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

suatu penelitian sesuai dengan objek dan tujuan penelitiannya. Berkaitan dengan 

hal tersebut, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Pendekatan 

“kualitatif” adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa 

kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi. 

Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan 

pada pemahaman, pemikiran persepsi peneliti. “Penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik tersendiri yakni melalui pengamatan, wawancara atau menelaah 

dokumen. Juga karakteristik lain yang datanya berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka.” (Meleong, 2007: 9) 

Metode penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria teknik dan 

prosedur. Menurut para ahli tahun 1914-1931, terdapat empat metode penelitian 

yaitu metode eksperimen, sejarah,  deskriptif, dan kuisioner (Djadasudarma, 2006: 

4-5).  

Sesuai dengan objek yang akan diteliti, Metode yang digunakan adalah 

metode analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya (Sukmadinata, 2006). Dalam penelitian ini, tentang interjeksi yang 

terdapat pada danseigo dan joseigo, khususnya dalam webtoon terjemahan Ikemen 
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Sugite. Dalam hal ini penulis akan menganalisa setiap percakapan webtoon 

terjemahan Ikemen Sugite yang kemudian akan dijadikan sampel dan mendata 

jenis kandoushi dari setiap kalimat tersebut. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

kandoushi apa saja yang terdapat dalam Webtoon terjemahan Ikemen Sugite, 

makna serta penggunaan kandoushi yang memiliki keterkaitan dengan ragam 

bahasa pria dan ragam bahasa wanita. 

3.2 Metode kualitatif 

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. 

Spradley menyatakan bahwa “a focused refer to a single cultural domain or a few 

related domains” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal 

atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, 

penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi 

yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). 

Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas 

dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk 

menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang 

sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand 

tour observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan 

umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum  

menyeruluh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat 

memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus 

penelitian. 

Spradley dalam Sanapiah Faisal (1988) mengemukakan empat alternatif 

untuk menetapkan fokus yaitu: 

1. menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan 

2. menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing 

domain 

3. menetapka fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek 

4. menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-

teori yang ada  
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Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditutuntut untuk dapat menjadi instrumen 

penelitian yang baik peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, 

baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang 

diteliti yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi, 

dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Peneliti kualitatif ditutuntut untuk 

menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menurut Sudaryanto (1993:132) dibagi 

menjadi  dua, yaitu metode simak dan metode cakap. Metode simak adalah 

metode yang  digunakan dalam penelitian bahasa dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa pada objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, 

menggunakan metode yang pertama yaitu metode  simak. Metode simak 

membaca dengan melalui teknik catat secara transkripsional pada kartu data. 

Metode penyediaan data ini diberi nama metode simak karena cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan 

bahasa.  Metode simak dipilih karena objek yang diteliti berupa bahasa 

yang sifatnya teks. Metode simak juga harus disertai dengan teknik catat, yang 

berarti  peneliti mencatat data yang dinilai tepat dalam kajian analisis 

kesinambungan  wacana pada sebuah kartu data. Metode ini memiliki teknik dasar 

yang berwujud teknik sadap. Teknik sadap disebut sebagai teknik dasar dalam 

metode simak, karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan 

penyadapan. Dalam arti, peneliti dalam upaya mendapatkan data dilakukan 

dengan melakukan penyadapan bahasa yang digunakan seseorang atau beberapa 

orang yang menjadi informan, perlu ditekankan bahwa menyadap penggunaan 

bahasa yang dimaksudkan menyangkut penggunaan bahasa baik secara lisan 

maupun tertulis.  

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan metode dan teknik sebagai 

berikut: 
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1. Metode Simak 

Menyimak adalah langkah awal yang dilakukan dengan memperlihatkan 

dan  mempelajari dengan seksama objek yang diteliti yaitu kandoushi. Jenis data 

berupa contoh kalimat yang diambil dari webtoon terjemahan berjudul Ikemen 

sugite. Setelah itu dipilih wacana-wacana yang dianggap  menerapkan prinsip 

kesinambungan wacana yang diciptakan dengan kohesi dan koherensi dalam 

penyusunannya. Dalam praktik selanjutnya, teknik sadap ini diikuti dengan teknik 

lanjutan yang berupa teknik simak libat cakap maksudnya si peneliti melakukan 

penyadapan itu dengan cara berpartisipasi dalam pembicaraan, dan menyimak 

pembicaraan. Dalam hal ini, si peneliti terlibat langsung dalam dialog. Adapun 

teknik simak libat bebas cakap, maksudnya si peneliti hanya berperan sebagai 

pengamat penggunaan bahasa para informannya. Dia tidak terlibat dalam 

peristiwa pertuturan yang bahasanya sedang diteliti. Apabila dalam teknik simak 

libat cakap si peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh 

para informannya. Dia tidak terlibat dalam peristiwa pertuturan yang bahasanya 

sedang diteliti. Apabila dalam teknik simak bebas lihat cakap, maksudnya si 

peneliti ikut menentukan pembentukan dan pemunculan calon data, maka pada 

teknik simak bebas libat cakap si peneliti ikut menenukan pembentukkan dan 

pemunculan calon data, maka pada teknik simak bebas libat cakap si peneliti sama 

sekali tidak berperan untuk itu. Ia hanya menyimak dialog yang terjadi antar 

informannya. Kedua teknik ini masing-masing disejajarkan dengan metode 

pengamatan berpartisipasi dan metode pengamatan yang diusulkan oleh 

Gunarwan (2002) untuk penyediaan data dalam penelitian sosiolngustik. 

Selanjutnya, penggunaan metode simak yang berkaitan dengan penggunaan 

bahasa secara tertulis dimungkinkan jika bahasa yang dialek atau subdialeknya 

diteliti itu memiliki naskah-naskah kuno, yang menunjukkan penggunaan bahasa 

tersebut pada masa lampau, seperti bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropa, bahasa 

Jawa, Bali, Sunda, dan lain-lain. Penggunaan data dengan memanfaatkan naskah-

naskah kuno ini dapat membantu dalam menjelaskan perubahan-perubahan yang 

dialami pada fase-fase tertentu oleh suatu subdialek, dialek (untuk penelitian 

bidang diateknologi diakronis), atau bahasa (untuk penelitian bidang linguistik 
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historis komparatif). Selain itu, dapat diketahui bahwa perubahan-perubahan yang 

ditemukan dalam bahasa modern(dialek-dialek, subdialek-subdialek, atau bahasa-

bahasa turunan), yang menurut hukum bunyi merupakan perubahan yang tidak 

mungkin terjadi, sebenernya adalah perubahan yang tidak mungkin terjadi, 

sebenarnya adalah perubahan yang bertahap. Artinya, sebelum bunyi dari suatu 

bahasa purba menjadi bunyi yang menurut kaidah perubahannya sebagai 

perubahan yang bertahap. Artinya, sebelum bunyi dari satu bahasa purba menjadi 

bunyi yang menurut kaidah perubahannya sebagai perubahan yang tidak mungkin 

itu terjadi sebenarnya ada perubahan yang mengantarai perubahan tersebut 

(Mahsun, 1995).  

2. Teknik Catat 

Selanjutnya teknik catat adalah teknik yang dilakukan ketika menerapkan 

metode simak dengan teknik lanjutan di atas. Hal yang sama, jika tidak dilakukan 

pencatatan, si peneliti dapat saja melakukan perekaman ketika menerapkan 

metode simak dengan teknik lanjutan di atas. Setelahnya, Pencatatan dilakukan 

setelah data yang berupa kalimat percakapan tersebut  dinilai cukup untuk 

dijadikan data penelitian. Data kemudian dicatat dalam  kartu data untuk dianalisis 

mengenai kohesi dan koherensi yang digunakan. Pengumpulkan data dari sampel 

yang akan diteliti yakni berhubungan dengan kandoushi(interjeksi) pada ragam 

bahasa pria dan ragam bahasa wanita dalam sumbernya yang berasal dari webtoon 

terjemahan Ikemen Sugite. 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data atau analisis data yang digunakan dalam sebuah penelitian 

cukup beragam caranya. Menurut Travers (Fadya, 2006 : 8) ada salah satu 

cara yang dapat dianjurkan untuk mengolah data dengan mengikuti langkah-

langkah berikut: 

a. Reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan 
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transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Data yang diperoleh dari sumber penelitian ditulis atau diketik dalam bentuk 

uraian atau laporan terperinci. Laporan-laporan itu perlu difokuskan pada hal-

hal yang penting dan dicari polanya. Dalam tahap ini, laporan dari sumber 

sebagai bahan “mentah” disingkat, direduksi dan disusun lebih sistematis 

sehingga lebih mudah diteliti. Data yang reduksi memberi gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk 

mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 

b. Display data 

Agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari penelitian, harus diusahakan untuk membuat berbagai macam 

lembar kerja yang sistematis. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data 

dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Data dikembangkan menjadi 

informasi yang lebih tersusun dalam bentuk teks naratif. 

Contoh data yang diambil dalam イケメンすぎて〜悩める男の日常〜(Ikemen 

sugite ~nayameru otoko no nichijou~):  

1. 見てっあの人ヤバイ！（女） 

Mite ano hito yabai! 

Lihat orang itu gawat/parah! (gawat/parah dalam artian positif) 

Contoh penyajian tabel: 

No. Gender penutur Kandoushi Arti fungsi Kandoushi 

1 Wanita ヤバイ! Gawat/parah! Kandou, Menyatakan kagum  

 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang dikumpulkannya. Dengan 

cara mencari hubungan persamaan, perbedaan, makna kandoush(nterjeksi) 

dalam suatu percakapan, hipotesis dan lain-lain. Sehingga dari data yang 

diperoleh peneliti dapat membuat kesimpulan. 


