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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

3.1.1.  Metode Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode penelitian adalah cara 

mencari kebenaran dengan asas-asas gejala alam, masyarakat atau 

kemanusiaan, berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. 

Penelitian deskriptif (deskriptive research) adalah penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan ( menjabarkan) suatu keadaan atau fenomena 

yang ada secara apa adanya. ( Sutedi :18). 

"Metode deskriptif analitik yaitu metode penelitian yang bertujuan 

mendeskripsikan apa-apa yang terjadi saai ini yang didalamnya terdapat usaha 

deskripsi, pencatatan, analisis, dan menginterprestasiskan apa-apa yang sedang 

terjadi saat ini." (Sutedi, 2004 : 24 ) 

Dengan menggunakan metode kepustakaan (liberary research) yaitu 

dengan mengumpulkan data-data dan membaca refrensi yang berkaitan 

dengan topik permasalahan yang dipilih penulis. Serta merangkainya menjadi 

sebuah informasi yang mendukung penyusunan skripsi ini. 

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini penulis menggunakan Deskriptif Kualitatif. 
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3.1.2 . Objek Penelitian 

  Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yang menjadi objek 

penelitian penulis adalah kalimat-kalimat yang mengandung akhiran shuujoshi 

khususnya pada ragam bahasa pria, dalam percakapan-percakapan oleh 

karakter  terutama karakter geng remaja sekolah pria suzuran dan yakuza. 

 Penulis memilih anime Danshi Koukousei no Nichijou sebagai objek 

penelitian, karena anime Danshi Koukousei no Nichijou merupakan anime  

yang mengangkat tema tentang kisah keseharian 3  remaja anak sekolah SMA  

Sanada North High School, dalam kisah-kisah kesehariannya kebanyakan 

menggunakan ragam bahasa pria yang terkesan tegas dan maskulin bisa 

dibilang kasar juga. Sehingga anime tersebut cukup banyak memberikan 

gambaran tentang bagaimana penggunaan bahasa pria di Jepang. 

 

3.1.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

 Adapun langkah-langkah pengumpulan dan analisis data yang dilakukan 

oleh penulis adalah sebaggai berikut 

1. Mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 

shuujoshi ragam bahasa pria. 

2. Mencari dan mengumpulkan data-data kalimat-kalimat percakapan 

yang ada dalam anime Danshi Koukousei no Nichijou  yang berkaitan 

dengan shuujoshi ragam bahasa pria dengan menonton dan 

mendengarkan anime tersebut. 

3. Mengumpulkan kalimat yang mengandung imbuhan akhiran shuujosi 

ragam bahasa pria dalam anime Danshi Koukousei no Nichijou 

kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. 
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4. Mengklarifikasikan macam-macam shuujoshi ragam bahasa pria 

brdasarkan arti, fungsi dan maknanya. 

5. Menganalisa shuujoshi dalam anime Danshi Koukousei no Nichijou 

yang telah diklarifikasi berdasarkan arti, makna dan fungsinya. 

6. Setelah penulis menyelesaikan proses pengumpulan, pencarian dan 

pengolahan data dari berbagai sumber yang berhubungan derngan 

Shuujoshi ragam bahasa pria yang dibutuhkan dalam anime Danshi 

Koukousei no Nichijou dan semua informasi yang diperlukan 

terkumpul,  penulis kemudian membuat kesimpulan sebagai hasil dari 

penelitian. 

Hasil dari analisis data pada penelitian anime Danshi Koukousei no 

Nichijou ini berupa uraian deskriptif dan disertai dengan tabel  untuk 

mempermudah  melihat hasil analisis data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


