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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif  yaitu penelitian yang pada umumnya hanya memaparkan gambaran yang 

terjadi pada fenomena, yang dalam hal ini kegiatan yang diteliti kemudian diambil 

kesimpulannya (Arikunto, 2010, hal 36). Metode ini digunakan untuk menganalisis 

makna hai  yang terdapat dalam komik detektif conan. Alasan utama menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan 

fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa 

adanya. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2006, hal 129). Dalam penelitian ini, digunakan  sumber penelitian dari 

komik Detektif Conan karya Aoyama Gosho. Komik tersebut digunakan karena 

ceritanya mencerminkan kehidupan sehari-hari, bahasa yang digunakan pun 

sederhana, dan mudah dimengerti oleh setiap pembaca mulai dari anak-anak sampai 

dewasa. Data yang diambil adalah kalimat yang berupa percakapan yang 

mengandung leksem hai  yang terdapat di setiap percakapan tersebut. 

Detektif Conan (名探偵コナン  Meitantei Konan) adalah sebuah serial 

manga detektif yang ditulis dan digambar oleh Gōshō Aoyama. Sejak tahun 1994 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manga
http://id.wikipedia.org/wiki/Cerita_detektif
http://id.wikipedia.org/wiki/G%C5%8Dsh%C5%8D_Aoyama
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cerita ini dipublikasikan pada majalah Mingguan Shōnen Sunday yang terbit di 

Jepang. Serial ini menceritakan tentang Shinichi Kudo, seorang detektif sekolah 

menengah atas, yang tubuhnya mengecil akibat sebuah racun. 

3.3 Pengumpulan data 

3.3.1 Teknik Pengumpulan data 

Dalam hal ini, digunakan teknik metode pustaka dan teknik dokumentasi 

sebagai cara untuk mengumpulkan data. Metode pustaka adalah penyediaan data  

harus membaca teori-teori yang berkaitan agar dapat menentukan masalah ragam 

bahasa yang sesuai untuk dijadikan landasan dalam menganalisis data. Sedangkan 

teknik dokumentasi adalah mencari data baik melalui transkrip buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda (Arikunto, 2006:130). 

3.3.2  Prosedur Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan beberapa kegiatan, 

antara lain. 

1. Membaca komik 

2. Mencari leksem hai  

3. Mencatat jenis-jenis leksem hai 

4. Memilih dan memilah leksem hai  

5. Pemberian kode leksem hai dalam komik. Contohnya sebagai berikut, 

Ko/C59/41/3/01 yang berarti jenis makna, volume, halaman, kolom, dan 

urutan data. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen_Sunday
http://id.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Kudo
http://id.wikipedia.org/wiki/Detektif
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_atas
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_atas
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_atas
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Hitam_%28Detektif_Conan%29#APTX_4869
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3.4 Analisis Data 

3.4.1 Teknik  Analisis Data  

Sesuai dengan namanya, analisis merupakan upaya untuk menangani 

langsung masalah yang terkandung pada data. Dengan kata lain analisis data 

merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul. Untuk 

menemukan jawaban dari rumusan masalah, penulis mencocokkan beberapa temuan  

leksem hai dengan teori yang ada.  

3.4.2 Prosedur Analisis Data 

Berikut ini prosedur kerja untuk mengumpulkan data : 

1. Mengidentifikasi seperti yang sudah dijelaskan dalam penjelasan di 

dalam prosedur pengumpulan data. 

2. memasukkan ke dalam tabel data. 

3. Data dianalisis menurut rumusan masalah yang ada. 

4. Menyimpulkan hasil analisis secara kecil. 

5. Menarik kesimpulan secara menyeluruh dari kesimpulan-kesimpulan 

kecil diatas dan mencocokkan dengan tujuan. 

 

 


