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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode apa yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini. Metode yang dipakai peneliti adalah metode deskriptif 

kualitatif, dengan sumber data berupa webtoon dan datanya berupa kata 

onomatope-mimesis. Pada bab ini diuraikan pula cara peneliti mengumpulkan 

data dan menganalisis data.  

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara untuk menyimpulkan, menyusun dan 

menganalisis data tentang masalah yang menjadi objek peneliti (Pratiwi, 2014). 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, 

menurut Sukmadinata (2011, hlm. 73) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan 

karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian 

deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada 

variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. Sehingga dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual 

dan akurat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian 

ini memfokuskan pada penggambaran mengenai bentuk dan prosedur 

penerjemahan onomatope-mimesis bahasa Korea pada webtoon The Secret of 

Angel karya Yaongyi. Banyaknya fenomena terjemahan kata onomatope-mimesis 

dalam sebuah bacaan seperti komik dan webtoon yang tidak diterjemahkan 

kembali menjadi kata onomatope-mimesis ke dalam bahasa tujuan menjadi alasan 

penelitian ini dilakukan. Begitupun karena perbedaan rumpun bahasa antara 

bahasa sumber dengan bahasa tujuan membuat keduanya memiliki bentuk kata 

yang berbeda secara morfologis. Sehingga data dalam penelitian ini adalah kata 

onomatope-mimesis di dalam webtoon The Secret of Angel.   
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Desain dan rancangan pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menentukan dan merumuskan masalah 

 

Mengkaji teori penerjemahan dan teori onomatope-mimesis 

 

Membaca webtoon The Secret of Angel 

 

Mendata onomatope-mimesis bahasa Korea dan bahasa Indonesia 

 

Mengidentifikasi bentuk onomatope-mimesis bahasa Korea dan bahasa Indonesia 

 

Mengidentifikasi prosedur penerjemahan kata onomatope-mimesis 

 

Menarik kesimpulan dan menyusun laporan 

Gambar 3.1 Gambar bagan desain penelitian 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Menurut Hasan (2009, hlm. 16) data merupakan keterangan-keterangan 

tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Sedangkan 

menurut Lofland (dalam Moleong, 2006, 157) data adalah tulisan-tulisan atau 

catatan-catatan mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan 

bahkan yang dipikirkan oleh peneliti selama kegiatan pengumpulan data dan 

merefleksikan kegiatan tersebut ke dalam etnografi. Dapat diartikan data sebagai 

bahan mentah yang didapatkan peneliti dari penelitiannya, bisa berupa fakta 

maupun keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar analisis. 

 Data dalam penelitian ini berupa kata onomatope dan mimesis baik yang ada 

di dalam balon percakapan maupun di luar balon percakapan, kata onomatope dan 

mimesis ini merupakan suatu pengetahuan atau informasi yang diketahui dalam 

bidang kebahasaan hal ini sejalan dengan pendapat Hasan (2009) mengenai data, 

maka data dalam penelitian ini adalah kata onomatope dan kata mimesis. 

Sumber data menurut Arikunto (2013, hlm. 172) adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah kata onomatope-
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mimesis yang terdapat pada webtoon The Secret of Angel, sehingga sumber data 

penelitian ini adalah webtoon The Secret of Angel mulai episode 6 sampai episode 

15. Webtoon The Secret of Angel ini diterbitkan pertama kali pada 2 April 2018 

dalam bahasa Korea dan 19 Mei 2018 dalam bahasa Indonesia. Webtoon ini sudah 

menerbitkan 131 episode dan masih terus berlanjut, webtoon dalam bahasa Korea 

diakses melalui Naver Webtoon dan dalam bahasa Indonesia melalui Line 

Webtoon. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menerapkan 

studi pustaka dan teknik catat. Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data 

teoritis dari buku, jurnal, atau referensi lain untuk dijadikan landasan 

dilakukannya penelitian. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Neuman (2014, 

hlm. 49) yang menyatakan, “Content analysis is a technique for examining the 

content or information and symbols contained in written documents or other 

communication media (e.g., photographs, movies, song lyrics, advertisements)” 

„analisis data adalah teknik untuk memeriksa konten atau informasi dan simbol 

yang terkandung dalam dokumen tertulis atau media komunikasi lainnya (seperti 

Foto, film, lirik lagu, iklan)‟.  

Seperti penjelasan di atas studi pustaka yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini berupa webtoon The Secret of Angel bahasa Korea dan bahasa Indonesia juga 

buku, jurnal dan skripsi mengenai onomatope-mimesis dan informasi prosedur 

penerjemahan. Seperti buku penerjemahan milik Emzir, jurnal milik Chaewan, 

jurnal milik Yoon Hee Eun, tesis milik Jeong, skripsi milik Antari dan skripsi-

skripsi lainnya mengenai onomatope dan mimesis maupun prosedur penerjemahan.  

Teknik catat menurut Mahsun (2005, hlm. 93) adalah mencatat beberapa 

bentuk yang relevan bagi penelitiannya dari penggunaan bahasa secara tertulis. 

Teknik catat digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data. Maka penulis 

mengumpulkan data berupa kata onomatope dan mimesis kemudian mencatatnya. 
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3.4 Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknis analisis data yang 

akan ditempuh dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan langkah-langkah 

yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2007, hlm. 173-174) yaitu reduksi 

data, penyajian data atau analisis data dan kesimpulan atau verifikasi. Di bawah 

ini adalah bagan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Gambar analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi 

data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan 

pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya, dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

Pertama-tama, kegiatan analisis dilakukan dengan cara memisahkan kata 

onomatope dengan kata mimesis bahasa Korea menggunakan teori Chaewan 

Koleksi Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Penyajian Data 
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(2006, hlm 131) dan bahasa Indonesia menggunakan teori Ullman (2007, hlm. 

101), lalu setiap kata dimasukan ke dalam tabel analisis. Berikut ini adalah contoh 

tabel klasifikasi onomatope dan tabel klasifikasi mimesis yang dibuat oleh penulis: 

Tabel 3.1 

Kartu Data Onomatope Bahasa Korea 

No. Kata  Kelas Kata Makna 

1. 야옹 adverbia Suara tangisan atau erangan 

kucing  

 

Tabel 3.2 

Kartu Data Mimesis Bahasa Korea 

No. Kata Kelas Kata Makna 

1. 덜덜 Adverbia Bentuk kondisi badan sangat 

gemetar karena kedinginan 

atau ketakutan 

2.    

 

Tabel 3.3 

Kartu Data Onomatope Bahasa Indonesia 

No. Kata Kelas Kata Makna 

1. Meong Nomina Tiruan bunyi kucing 

    

 

Tabel 3.4 

Kartu Data Mimesis Bahasa Indonesia 

No. Kata Kelas Kata Makna 

1. Kedip Nomina Gerak kelopak mata 

    

 

2) Penyajian Data  

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dengan adanya 

penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.   
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Penulis menyajikan data ke dalam beberapa pola, pola pertama adalah 

penyajian data mengenai analisis bentuk onomatope dalam tabel yang dibuat 

penulis: 

 

 

 

Tabel 3.5 

Analisis Bentuk Onomatope  

No. Bahasa Korea Bentuk No. Bahasa 

Indonesia 

Bentuk Analisis 

1.   1.    

2.   2.    

 

Selanjutnya pola kedua adalah analisis bentuk mimesis bahasa Korea dan 

bahasa Indonesia, tabel yang penulis buat sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Analisis Bentuk Mimesis 

No. Bahasa Korea Bentuk No. Bahasa 

Indonesia 

Bentuk Analisis 

1.   1.    

2.   2.    

 

Langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis prosedur penerjemahan dari 

kata onomatope dan mimesis bahasa Korea ke dalam bahasa Indonesia melalui 

tabel, teori yang dipakai sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Vinay dan 

Darbelnet. Maka penulis membagi tabelnya ke dalam 7 tabel prosedur 

penerjemahan.  

Tabel 3.7 

Prosedur Penerjemahan Borrowing 

No. Bahasa Korea Bahasa Indonesia Deskripsi Sumber 

     

 

Tabel 3.8 

Prosedur Penerjemahan Calque 

No. Bahasa Korea Bahasa Indonesia Deskripsi Sumber 
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Tabel 3.9 

Prosedur Penerjemahan Literal Translation 

No. Bahasa Korea Bahasa Indonesia Deskripsi Sumber 

     

 

 

Tabel 3.10 

Prosedur Penerjemahan Transposition 

No. Bahasa Korea Bahasa Indonesia Deskripsi Sumber 

     

 

Tabel 3.11 

Prosedur Penerjemahan Modulation 

No. Bahasa Korea Bahasa Indonesia Deskripsi Sumber 

     

 

Tabel 3.12 

Prosedur Penerjemahan Equivalence 

No. Bahasa Korea Bahasa Indonesia Deskripsi Sumber 

     

 

Tabel 3.13 

Prosedur Penerjemahan Adaption 

No. Bahasa Korea Bahasa Indonesia Deskripsi Sumber 

     

 

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis data. Setelah data dianalisis 

berdasarkan langkah-langkah penelitian tersebut maka langkah terakhir adalah 

menarik kesimpulan.   


