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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan 

suatu penelitian. Metodologi penelitian ini berguna untuk memberi gambaran bagi 

peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, 

pengumpulan data, dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan sistemastis. Data yang 

digunakan dapat berupa dokumen, pengumuman, surat-surat, rekaman kaset, film, 

video, dan transkrip. Data yang diperoleh bersifat deskriptif,  bukan angka. 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel.  

Analisis isi, kelebihannya adalah dapat digunakan untuk menganalisis 

semua bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu dapat berupa surat kabar, berita 

radio, iklan televisi, pita rekaman, dan lain-lain yang terdokumentasi. Analisis isi 

dapat menerima bahan yang tidak terstruktur, sehingga dapat lebih leluasa 

menggunakan bahan tersebut. Selain itu juga dapat menerima data dalam jumlah 

yang besar. 
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 Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan 

metode analisis isi, sebab data yang diperoleh merupakan data yang 

terdokumentasi, yaitu data yang menggunakan rekaman. Hasil analisis dari 

penelitian ini berupa kata-kata tertulis. 

 

3.2 Sumber Data (Responden Penelitian) 

Sumber data yang digunakan merupakan transkrip percakapan yang berasal 

dari responden. Responden tersebut adalah orang Jepang yang saat ini sedang 

belajar maupun bekerja di Malang. Berdasarkan info dari Konsulat Jendral Jepang 

di Surabaya, terdapat 28 orang Jepang yang saat ini tinggal di Malang. Dari 28 

orang tersebut, responden yang dipilih, yaitu berjumlah lima orang Jepang. 

Pemilihan kelima responden ini sebab sulit menemukan perantara antara penulis 

dengan responden. Rincian responden penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Data Responden Penelitian 

No Nama L/P Usia 
Daerah  

Asal 

Lama Tinggal di 

Malang 

1 Kitaura Kazuki (北浦和季) P 20 Tahun Kobe 1 bulan 

2 Nagatomo Kohei(長友昂平) L 24 Tahun Miyazaki 2 bulan 

3 Miyagawa Masashi (宮川昌士) L 23 Tahun Miyazaki 2 bulan 

4 Matsuyama Ayumi (松山あゆみ) P 22 Tahun Miyazaki 2 bulan 

5 Kinoshita Chiharu (木下千春) P 22 Tahun Fukuoka 1 tahun 

  

Data yang digunakan adalah pembicaraan orang-orang Jepang tersebut yang 

akan direkam dengan alat perekam (voice recorder) yang di dalamnya terdapat 

alih kode dan campur kode. Transkrip kalimat-kalimat yang diucapkan oleh 

orang-orang Jepang inilah yang nantinya akan diteliti mengenai alih kode dan 

campur kode yang digunakannya.  
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3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan 

urutan sebagai berikut : 

1. Melakukan perekaman suara pada saat orang Jepang sedang berbincang-

bincang dengan penulis maupun dengan sesamanya. 

2. Mendengarkan hasil rekaman suara tersebut dan melakukan transkrip dari 

rekaman tersebut. 

3. Mencari dan mengumpulkan data yang termasuk dalam alih kode dan campur 

kode yang digunakan dalam perbincangan tesebut. 

4. Mengklasifikasikan alih kode dan campur kode yang terkumpul sesuai dengan 

teori yang digunakan, dan menggunakan tabulasi untuk memudahkan dalam 

analisa data. 

5. Meneliti ulang data yang sudah ditabulasi dan menyusunnya ulang sampai 

data siap untuk dianalisis. 

 

3.4 Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan, tahapannya adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis data mengenai alih kode dan campur kode yang terkumpul 

2. Mendeskripsikan data tersebut sesuai dengan bentuk dan penyebabnya 

3. Membuat kesimpulan dari hasil analisis data 


