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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

 Menurut Sutedi (2011: 53) dalam suatu kegiatan penelitian metode dapat 

diartikan sebagai cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk menjawab 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.  

 Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara 

kerja yang teratur dan sistematis dalam melakukan sebuah penelitian guna 

mencapai tujuan hasil tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seluruh 

makna yang terkandung dalam kata kowasu, kuzusu dan yaburu serta memaparkan 

tentang persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh ketiga kata tersebut. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Menurut Sutedi (2011: 58) yang dimaksud penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena 

yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual. Masalah dalam penelitian deskriptif adalah masalah-masalah 

aktual yang terjadi pada masa penelitian dilakukan. Sifaat penelitian deskriptif yaitu 

menjabarkan, memotret segala permasalahan yang dijadikan pusat perhatian 

peneliti, kemudian dibeberkan apa adanya. Dengan demikian metode deskriptif 

analisis dianggap paling sesuai dengan penelitian ini. Dengan metode ini penulis 

akan menjabarkan kowasu, kuzusu dan yaburu dari segi makna kata yang berdiri 

sendiri, membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaanya. Sehingga 

pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan dari 

tiga kata tersebut. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak yaitu 

memasukan contoh kalimat yang berhubungan dengan penelitian ini, dan merubah 

menjadi transkrip kartu data. Metode simak dilakukan untuk menyimak 
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penggunaan bahasa. Istilah menyimak disini tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis 

Dengan tahapan pengumpulan sebagai berikut: 

1) Menelaah buku atau kamus yang memiliki informasi mengenai verba 

yaburu, kowasu dan kuzusu. 

2) Mengumpulkan contoh-contoh kalimat yang menggunakan verba 

yaburu, kowasu dan kuzusu baik dari buku cetak seperti novel, komik, 

atau majalah dan media lain seperti lagu, film, drama, atau anime, 

kemudian merubahnya menjadi transkrip kartu data. 

3) Menganalisa makna dari verba yaburu, kowasu dan kuzusu lalu 

mengklasifikasikannya menjadi beberapa makna untuk mempermudah 

dalam menentukan persamaan dan perbedaan ketiga verba tersebut. 

 Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah verba kowasu, kuzusu 

dan yaburu sebaga sinonim. Dengan demikian, penelitian ini merupakan studi kasus 

terhadap makna ketiga verba tersebut. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

karena penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Sejalan dengan pendapat 

Alwasilah (dalam Sutedi, 2011: 178) bahwa di dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sendiri yang berperan sebagai instrument penelitian. Artinya peneliti bisa secara 

langsung mengumpulkan dan menghimpun data-data penelitian baik dari penutur 

asli maupun seumber data lain yang mendukung penlitian. 

Sumber data yang digunakan adalah jitsurei, berupa contoh kalimat yang 

diambil dari buku pelajaran, situs internet, novel, dan literatur lainnya yang 

dianggap relevan yang didalamnya terdapat objek penelitian yakni yaburu, kowasu, 

dan kuzusu. Berikut adalah daftar sumber-sumber data yang digunakan berupa situs 

kamus, situs Berita dan situs lainnya yang terkumpul sebanyak 33 situs sebagai 

berikut: 

1. Situs Kamus Online bahasa Jepang  

1) http://tangorin.com;  

2) http://takoboto.jp;   
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3) http://yourei.jp;  

4) http://eow.alc.co.jp;  

5) http://ejje.weblio.jp;  

6) http://dictionary.goo.ne.jp;  

7) http://kotobank.jp;  

2. Situs Berita  

8) http://mainichi.jp;  

9) http://eikaiwa-highway.com;  

10) http://news.livedoor.com;  

11) http://internet.watch.impress.co.jp;  

12) http://top.tsite.jp;  

13) http://www.sankei.com;  

14) http://www.iga-younet.co.jp;  

15) https://headlines.yahoo.co.jp;  

16) http://www.mbs.jp;  

17) http://efight.jp;  

18) http://www.kenko-media.com;  

19) http://www.at-s.com;  

20) http://www.nikkei.com;  

21) http://news.tv-asahi.co.jp;  

22) http://jp.wsj.com; 

23) https://japan.cnet.com;  

24) http://www.epochtimes.jp; 

25) http://ascii.jp; 

26) http://www.shimotsuke.co.jp; 

27) http://joshi-spa.jp; 

28) http://blogos.com; 

3. Situs Lainnya 

29) http://dic.nicovideo.jp; 

30) http://urutorakaisyaku.com; 

31) http://inariyama.com; 

32) http://nlb.ninjal.ac.jp; 
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33) https://aozora.gr.jp; 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis sinonim, umumnya menggunakan permutasi 

(pertukaran) dan subtitusi (penggantian). Dengan menggunakan teknik ini, dapat 

diketahui apakah kata tersebut dapat digunakan dalam konteks tertentu sementara 

yang lain tidak bisa. Teknik ini dapat memberi gambaran apakah suatu kata dalam 

suatu kalimat dapat digantikan oleh sinonimnya atau tidak, sehingga dapat dilihat 

perbedaan mendasar dalam suatu makna. 

Berikut adalah langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan analisis makna sinonim menurut Sutedi (2011: 146-149) 

antara lain sebagai berikut: 

1) Menentukan objek yang akan diteliti. 

 Hal ini tergantung pada minat peneliti sendiri untuk memilih sendiri apa 

yang akan ditelitinya, dan apa yang melatarbelakanginya, serta untuk apa 

manfaatya. Penelitian ini akan memberikan sumbangan besar dalam dunia 

pendidikan bahasa Jepang. Karena, minimal akan menambah bahan pengayaan atau 

bisa dijadikan langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi pembelajar 

menyangkut kesinoniman bahasa Jepang. 

2) Mencari literatur yang relevan. 

 Literatur bisa berupa teori-teori kebahasaan atau berupa hasil penelitian 

terdahulu. Dalam setiap hasil penelitian tidak akan ditemukan suatu hasil penelitian 

yang sempurna, melainkan pasti masih ada masalah yang tersisa. Masalah ini bisa 

dijadikan bahan garapan peneliti berikutnya. 

3) Mengumpulkan jitsurei. 

 Jitsurei dapat diperoleh dari tulisan ilmiah, buku-buku cerita, novel –novel, 

atau surat kabar. Dalam bahasa Jepang sudah banyak data-data tersebut yang 

dihimpun dalam bentuk CD. Saat ini pun dapat di peroleh di internet. 

4) Mengklasifikasikan setiap jitsurei. 
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 Dalam pengklasifikasian setiap contoh kalimat kedalam beberapa kelompok 

atau kategori tertentu, bisa dilakukan menurut pertimbangan peneliti. Misalnya 

dengan melihat subjek, predikat, partikel atau situasinya. 

5) Membuat pasangan kata. 

 Misalnya, jika ada tiga kata yang akan dianalisis seperti yaburu, kowasu, 

dan kuzusu, maka pasangannya minimal menjadi: yaburu dengan kowasu, yaburu 

dengan kuzusu, dan kowasu dengan kuzusu. Karena analisis dua kata akan lebih 

mudah dilakukan dibanding dengan tiga kata sekaligus. 

6) Melakukan analisis. 

 Hal-hal yang harus diperhatikan saat menganalisis makna kata adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam membandingkan ruigigo sebaiknya dalam satu kalimat yang 

sama, agar analisis terpusat pada objek tersebut. 

b. Harus menyajikan kalimat yang benar yang berpedoman pada jitsurei, 

dan kalimat yang salah (yang tidak gramatikal) untuk mencari 

perbedaannya. Melalui teknik permutasi (teknik ganti) atau teknik 

substitusi akan dapat diketahui mengapa suatu kata bisa digunakan 

dalam kalimat, sedangkan kata yang lainnya tidak bisa. Dengan 

menelaah berbagai unsur yang terkait, maka perbedaan dan persamaan 

suatu sinonim akan ditemukan. 

c. Unsur yang dianalisis dapat berupa distribusinya, kelazimannya, nilai 

rasa yang disampaikannya, makna dasar dan makna perluasannya, serta 

ragam bahasanya, misalnya apakah bahasa lisan atau bahasa tulisan, 

apakah bahasa formal, seni formal atau bahasa akrab. 

d. Untuk kata yang bisa menduduki jabatan predikat seperti verba dan 

adjektiva, serta ragam bahasanya misalnya apakah bahasa lisan atau 

bahasa tulisan, apakah bahasa formal, semi-formal atau bahasa akrab. 

e. Untuk kata yang bisa menduduki jabatan predikat seperti verba dan 

adjektiva, perbedaannya dapat dilihat berdasarkan unsur subjek, objek, 

partikel, dan struktur yang digunakannya disamping kondisinya. 
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7) Membuat simpulan / generalisasi. 

 Simpulan atau generalisasi dapat dibuat secara induktif yang berdasarkan 

pada hasil analisis. Oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan data sangat 

diperlukan agar mampu membuat kesimpulan yang benar. 


