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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualiatif 

deskriptif. Melalui metode ini, peneliti akan menjabarkan tentang struktur dan 

makna ungkapan keharusan yang meliputi ~beki, ~zaru o enai, dan ~hazu dalam 

kalimat bahasa Jepang dengan mencari data-data tersebut, kemudian diurutkan, 

diklasifikasi, diolah datanya serta dijabarkan menurut data. Metode deskriptif ini 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual yang 

timbul dengan cara menjabarkan, memotret segala permasalahan yang dijadikan 

pusat   peneliti dan dibeberkan begitu saja (Sutedi, 2011, hlm. 58). 

Dalam melakukan penelitian pasti akan diperlukan metode yang selaras 

agar dapat diperolehnya tujuan dari penelitian tersebut. Berkaitan dengan proses 

penelitian, metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur kerja untuk melakukan 

kegiatan. Menurut Sutedi, (2011, hlm. 53) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan metode adalah cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk menjawab 

masalah penelitian. Prosedur ini merupakan langkah kerja yang bersifat sistematis, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan. Penggunaan 

metode yang selaras akan memudahkan tujuan tercapai dari penelitian yang 

diteliti.  

Bersangkutan dengan cara bagaimana metode itu dapat berfungsi dengan 

efektif serta efisien, teknik dan instrumen penelitian pun menjadi hal yang sudah 

semestinya untuk dicermati. Sudaryanto (dalam Sutedi, 2011, hlm. 53) 

menjelaskan teknik adalah cara melaksanakan metode, sedangkan instrumen 

adalah alat yang digunakannya. Teknik dalam metode nantinya akan mengacu 

kepada bagaimana ikhtiar untuk mengumpulkan dan mengelola bahan penelitian 

tersebut. Pengumpulan bahan tersebut akan dapat menentukan instrumen yang 
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tepat untuk digunakan, sedangkan pengelolaan bahan akan merujuk kepada 

kerangka kerja yang akan dicapai ketika mengelola bahan dilakukan. Singkatnya 

ketika menentukan metode untuk masalah penelitian yang hendak diangkat 

haruslah selaras. Misalnya, proses memakan sushi. Kita umpamakan bahwa 

memakan sebagai metode. Akan ada banyak cara untuk memakan sushi tersebut, 

dengan menggunakan sumpit, atau menggunakan pisau, garpu serta sendok jika 

tidak ada sumpit. Ada juga yang hendak memakannya langsung dengan tangan 

atau menggunakan cangkul. Beragam hal yang dilakukan adalah teknik, serta 

yang terakhir sumpit, pisau, sendok, garpu, serta cangkul merupakan instrumen. 

Memakan sushi dengan menggunakan sumpit sebagai instrumen tentunya akan 

dianggap cara yang paling tepat. Dari perumpamaan tersebut dapat dipahami 

bahwa penggunaan metode serta teknik yang selaras akan menjadi pondasi yang 

kokoh untuk pencapaian tujuan permasalahan yang diangkat secara efektif dan 

efisien.  

Demikian adanya rangkaian tindakan penelitian, maka berbagai masalah 

yang ada akan dapat dipecahkan. Penelitian adalah cara atau suatu kegiatan untuk 

mencari suatu hal entah itu data, masalah sosial atau kebiasaan yang muncul 

dilapangan. Menurut Suprapto (dalam Nurtina, 2016) penelitian adalah suatu 

kegiatan mengkaji (study) secara teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu 

menurut kaidah tertentu. Singkatnya, penelitian dapat diartikan sebagai sebuah 

kegiatan yang didalamnya melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian 

data. Dari ketiga kegiatan tersebut nantinya akan diperoleh suatu simpulan tentang 

masalah yang diangkat.  

 Penelitian ini adalah sebuah ungkapan keharusan yang akan menganalisis 

mengenai ~beki, ~zaru o enai, dan ~hazu dalam kalimat Bahasa Jepang terhadap 

beberapa literatur.  

B. Sumber data 

Data dari penelitian ini diambil dengan menggunakan data jitsurei yaitu 

data yang merupakan kalimat asli bukan buatan sendiri. Data yang diperoleh dari 
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berbagai sumber dapat disebut dengan sumber data dan dalam kajian linguistik 

sifatnya dapat lisan maupun tulisan. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa contoh kalimat yang diambil dari berbagai literatur serta 

contoh kalimat dari berbagai sumber.  

Sumber data yang diambil dari berbagai buku tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Essential Japanese grammar 

2. A dictionary of basic japanese grammar 

3. A dictionary of intermediate japanese grammar 

4. Nihongo bunkei jiten 

5. Handbook of japanese grammar 

6. Japanese a comprehensive grammar 

7. Nihongo soumatome 

8. Gakushudou n3 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau 

menyediakan berbagai data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian (Sutedi, 

2011, hlm. 155). Instrumen penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian 

kualitatif ini adalah format data. Format data merupakan salah satu instrumen 

dalam bentuk tabel yang terdiri atas lajur dan kolom (Sutedi, 2011, hlm. 178). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar angket dan berbagai 

referensi buku berbahasa Jepang. Lembar angket ialah sebuah teknik 

pengumpulan data yang efisien dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2012, hlm. 142). Adapun beberapa tipe dan bentuk pertanyaan dalam 

angket ini yaitu angket terbuka dan tertutup. Dalam penelitian ini, tipe dan bentuk 

pertanyaan yang dipilih oleh peneliti ialah pertanyaan tertutup. Menurut Sugiyono, 

(2012, hlm. 143), pertanyaan tertutup ini akan membantu responden untuk 
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menjawab dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data 

tehadap seluruh angket yang telah terkumpul. Lembar angket ini dipilih peneliti 

untuk mengetahui kesulitan mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 

2016 dalam memahami struktur dan makna ~beki, ~zaru o enai, dan ~hazu dalam 

kalimat bahasa Jepang.  

Dikarenakan banyak keterbatasan dalam melakukan penelitian, maka 

peneliti mengambil sampel dari jumlah seluruh populasi yang ada. Jumlah 

populasi keseluruhan dalam penelitian ini yaitu ada 90 populasi, akan tetapi 

peneliti mengambil jumlah minimal sampel dari seluruh populasi yaitu sebanyak 

30 sampel. Hal ini selaras dengan yang di sampaikan Cohen, dkk., (2007, hlm. 

101) semakin besar sampel dari besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, 

akan tetapi ada jumlah batas minimal yang harus diambil peneliti yaitu sebanyak 

30 sampel.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data ialah salah satu cara yang sering dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang menjadi bahan penelitian yang akan dibuat. 

Dalam tahap ini, akan digunakan teknik dengan metode kepustakaan. Menurut 

Isyandi, (2003, hlm. 13) menjelaskan bahwa metode kepustakaan yaitu metode 

yang menggunakan pengumpulan data-data atau berbagai informasi dari beberapa 

buku atau referensi yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian data yang 

diperoleh akan penulis baca, catat dan mempelajari data yang menjadi acuan. 

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari referensi atau sumber yang 

berkaitan dengan ~beki, ~zaru o enai, dan ~hazu. Langkah selanjutnya ialah 

menganalisis ungkapan keharusan beserta struktur dan makna pada kalimat dalam 

bahasa Jepang. Selanjutnya hasil analisis akan disusun menjadi sebuah bahan ajar 

dalam bentuk handout. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dianalisis berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan analisis data inilah 

yang akan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengategorikannya (Afifuddin dan Saebani, 2009, hlm. 145). 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan 

diantaranya sebagai berikut. 

1) Mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang akan disusun terlebih 

dahulu menjadi beberapa bagian sesuai dengan pertimbangan penulis; 

2) Menganalisis struktur dan makna dari data yang telah diperoleh; 

3) Mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan dan disusun menjadi bahan ajar.
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