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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan prosedur dan langkah kerja yang digunakan 

dalam kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengolahan data, sampai pada tahap pengambilan kesimpulan, disesuaikan 

dengan berdasarkan pada tipe dan jenis penelitiannya (Sutedi, 2009:53). Maka 

dari itu, hakekat penelitian adalah pencarian jawaban dari pertanyaan yang ingin 

diketahui jawabannya oleh peneliti yang meliputi kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sutedi 

(2009:58), metode analisis deskriptif adalah menggambarkan, menjabarkan 

suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah 

untuk menjawab masalah secara aktual. Selain itu, metode analisis deskriptif 

merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan secara sistematis makna dari 

suatu kata, frasa, ataupun kalimat dari suatu bahasa, yang kemudian 

dikelompokkan menurut pola tertentu dan makna yang dihasilkannya dan 

selanjutnya dianalisis. Maka, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

menjelaskan dan menjabarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat paparan atau gambaran seperti apa adanya. 
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Selain itu, penelitian ini juga menggunakan ancangan kualitatif, karena  

penelitian ini menggunakan data penelitian yang tidak berupa angka-angka, tapi 

berupa kata atau frasa (Sudaryanto, 1993:62).  Dalam penelitian ini, penulis akan 

menjelaskan dan menjabarkan mengenai pola kalimat fukugoudoushi ~au dan 

makna yang terdapat pada fukugoudoushi ~au dalam kalimat bahasa Jepang. 

 

B. Objek Penelitian  

Penelitian ini hanya menggunakan objek yang berupa kalimat-kalimat yang 

mengandung fukugoudoushi ~au yang terdapat pada buku-buku bahan ajar 

Bahasa Jepang yang digunakan di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang serta 

sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan. Namun, karena keterbatasan 

penulis, maka penelitian ini dibatasi hanya meneliti pola kalimat dan makna 

fukugoudoushi ~au yang terdapat pada buku-buku sumber tersebut dan koran. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Data-data yang digunakan dalam penelitian selalu bersumber dari manusia 

maupun literatur buku, dokumen, dan lain sebagainya yang disebut sebagai 

sumber data. Penelitian ini menggunakan data yang berupa kalimat-kalimat 

bahasa Jepang yang mengandung fukugoudoushi ~au berupa ragam tulis yang 

terdapat pada buku-buku sumber. 

Data ragam tulis pada penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa 

data yang berupa ragam tulis memiliki struktur yang lebih jelas dan terencana. 

Selain itu, data ragam tulis memperlihatkan ciri-ciri yang lebih konsisten 
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daripada data ragam lisan, baik dari struktur kalimat maupun kata yang 

digunakannya, tingkat interferensi jauh lebih rendah daripada ragam lisan, serta 

data ragam tulis lebih mendekati tingkat kebakuan.  

Dalam mengumpulkan data yaitu literatur mengenai fukugoudoushi ~au 

yang penulis teliti diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dilakukan pada 

tahap awal dan tahap operasional. Sumber data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer, berupa data yang diperoleh dari bahan ajar bahasa Jepang, 

novel, koran, kamus-kamus, dan buku-buku referensi lainnya yang relevan.  

2. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari hasil karya orang lain, 

misalnya skripsi dan tesis yang berhubungan dengan pembahasan pada 

penelitian ini. 

 

D. Metode dan Teknik Pengumpulan serta Analisis Data 

 Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan beberapa tahapan metode, 

yaitu metode simak untuk mengumpulkan data penelitian dan metode 

distribusional (metode agih) untuk menganalisis data penelitian.  

1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam suatu penelitian, metode dan teknik pengumpulan data merupakan 

suatu langkah penting yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data. 

Dengan menentukan alat pengumpulan data yang tepat dan sesuai, maka data 

yang diperoleh akan lebih akurat, lengkap, dan repersentatif untuk diolah dan 

dianalisis. Jadi, dalam penelitian ini proses pengumpulan datanya penulis 
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menggunakan metode simak dengan menggunakan teknik catat sebagai teknik 

lanjutannya. 

Metode simak dilakukan untuk menyimak penggunaan bahasa. Istilah 

menyimak disini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, 

tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2005:92). Metode ini 

memiliki teknik dasar yang berupa teknik sadap. Maksud teknik sadap disini 

adalah menyadap penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam 

praktiknya, teknik sadap ini diikuti dengan teknik lanjutan, yaitu teknik simak 

libat cakap, teknik simak  bebas cakap, teknik simak bebas libat cakap, dan 

teknik catat (Mahsun, 2005:93).  

Metode simak dalam penelitian ini menggunakan teknik lanjutan berupa 

teknik catat. Teknik catat digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data. 

Teknik catat adalah mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitiannya 

dari penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2005:93). 

Selanjutnya langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data, yaitu 

menentukan sumber data. Penelitian ini menggunakan berbagai macam sumber 

data, diantaranya bahan ajar bahasa Jepang yang berupa buku-buku 

pembelajaran, novel, koran, buku-buku lainnya yang relevan. 

Langkah selanjutnya adalah menyimak dengan membaca sumber-sumber 

data dan menandai kalimat-kalimat yang mengandung fukugoudoushi ~au yang 

terdapat dalam sumber data yang telah disebutkan. 
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Langkah terakhir setelah menyimak data-data tersebut adalah mencatat 

data-data tersebut yang selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan 

berdasarkan pola kalimat dan makna yang diungkapkannya.  

2. Metode dan Teknik Analisis Data 

Langkah selanjutnya setelah data berhasil dikelompokkan adalah 

menganalisis data tersebut. Menurut Muhammad (2011:233), metode analisis 

data adalah cara menguraikan dan mengelompokkan satuan lingual sesuai 

dengan pola-pola, tema-tema, kategori-kategori, kaidah-kaidah, dan masalah-

masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode agih atau metode 

distribusional untuk mengolah data-data yang telah diperoleh. Metode 

distribusional menggunakan alat penentu di dalam bahasa itu sendiri. Dasar 

penentu di dalam kerja metode distribusional adalah teknik pemilihan data 

berdasarkan kategori (kriteria) tertentu dari segi kegramatikaan sesuai dengan 

ciri-ciri alami yang dimiliki oleh data penelitian (Sudaryanto, 1993:30). Dalam 

rangka kerja metode distribusional yang menjadi alat penentunya berupa 

bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu sendiri, seperti kata 

(kata ingkar, preposisi, adverbia), fungsi sintaksis (subjek, predikat, objek), 

klausa, silabel kata, titi nada, dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik lanjutan untuk 

menjalankan metode distribusional. Teknik lanjutan adalah alat yang 

digunakan untuk menjalankan metode distribusional tersebut. Penulis 
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menggunakan teknik lanjutan berupa teknik perluasan (ekspansi) dan teknik 

ubah wujud. 

Salah satu teknik lanjutan dari metode distribusional adalah teknik 

perluasan yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa satuan bahasa. 

Satuan bahasa tersebut dianalisis dan diperluas dengan satuan lingual tertentu. 

Dalam hal ini, ada dua jenis satuan bahasa, yaitu satuan yang diperluas dan 

yang memperluas. Fungsi teknik ini adalah untuk segi-segi kemaknaan satuan 

kebahasaan tertentu (Sudaryanto, 1993:55). Selain itu, teknik ini juga dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi peran sintaksis melalui pemarkah (tanda). 

Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan teknik ubah wujud, 

yaitu dengan cara mengubah bentuk satuan kebahasaan yang dianalisis 

(Sudaryanto, 1993:38). Berdasarkan pengertian tersebut, satuan kebahasaan 

yang dianalisis dengan menggunakan teknik ini diubah wujudnya. Teknik ini 

bermanfaat untuk menentukan satuan makna atau peran konstituen suatu 

konstruksi. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. 

1) Data yang telah diperoleh, kemudian diklasifikasikan berdasarkan makna 

yang dihasilkan dari fukugoudoushi ~au yang terdapat dalam kalimat 

tersebut. 

2) Memadankan makna yang dihasilkan fukugoudoushi ~au yang terdapat 

pada kalimat bahasa Jepang tersebut dengan makna yang sesuai dalam 

bahasa Indonesia. Pemadanan kalimat fukugoudoushi ~au dalam bahasa 

Jepang ke dalam bahasa Indonesia dapat dicontohkan sebagai berikut: 
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(1) 親睦をはかるために、各家庭は招きあう。’Shinboku o hakaru 

tameni, kakukatei ha manekiau.’ (Dalam rangka merencanakan reuni, 

setiap keluarga mengundang satu sama lain.) 

Contoh (1) diatas menunjukkan salah satu fukugoudoushi ~au, yaitu 招き

あ う ’manekiau’ (saling mengundang) dengan makna melakukan 

kegiatan yang berbalasan satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kalimat diatas bermakna saling mengundang satu sama lain. 

3) Selanjutnya, menganalisis kalimat fukugoudoushi ~au berdasarkan waktu 

yang terdapat dalam kalimat fukugoudoushi ~au tersebut dan makna yang 

dihasilkan oleh fukugoudoushi ~au tersebut, seperti 話 し あ

う ’hanashiau’ (berunding, berdiskusi). 

4) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis data yang telah 

dilakukan. 

 

E. Penyajian Hasil Analisis Data 

Dalam penyajian hasil analisis data yang berupa hasil menganalisis, 

menafsirkan, dan menyimpulkan ini,penulis menggunakan metode informal. 

Dengan menggunakan metode ini, penyajian hasil analisis data dilakukan 

dengan memberikan deskripsi khas verba yang berupa kata-kata. 

  

  

 

 


