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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian berhubungan dengan prosedur, alat, serta desain

penelitian yang akan digunakan. Desain penelitian dilakukan dengan pendekatan

penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam

penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan

suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif

lebih memusatkan pada fenomena aktual pada saat penelitian berlangsung.

Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami

sesuatu dibalik fenomena yang baru sedikit diketahui dan dapat memberi rincian

yang kompleks tentang suatu fenomena.

Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah penelitian

secara alamiah, sesuai dengan fenomena yang ada pada sumber data, dan sumber

tertulis lainnya, dan memberikan gambaran dalam penyajian laporan tersebut.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah naskah pidato

bahasa Jepang tingkat nasional tahun 2012 yang dilaksanakan Oleh Japan

Foundation Jakarta pada tanggal 9 Juni 2012. Dari 14 peserta lomba penulis
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mengkaji 13 naskah pidato. Hal ini di sebabkan karena keterbatasan komunikasi

serta adanya faktor internal dari salah satu pemilik naskah pidato. Antara lain

naskah tersebut tidak dikehendaki untuk disebarluaskan dan tidak diperbolehkan

untuk dikaji sebagai bahan penelitian. Akhirnya ditetapkan 13 naskah sebagai

sumber data dalam penelitian ini.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap

data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan

Metode Simak dalam pengumpulan data. Menurut Mahsun (2005:90) alasan

mengapa disebut dengan metode simak yaitu karena cara yang digunakan untuk

memeperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Adapun

prosedur yang ditempuh sebagai pengumpulan data antara lain.

1. Menghubungi peserta pidato dan meminta ijin untuk menggunakan

teks pidato yang mereka miliki sebagai sumber data penelitian.

2. Membaca masing-masing teks pidato dan mulai mengumpulkan data

yang diperlukan.

3. Mengklasifikasikan data sesuai dengan fungsi dan jenis serta

permasalahan dalam pemakaian konjungsi bahasa Jepang.

4. Mengecek ulang data yang telah terkumpul dan memastikan tidak ada

yang terlewat.

5. Mentranskripkan data-data yang telah ditemukan.

6. Melakukan pengecekan kebenaran data kepada native.
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3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh utuk dipelajari, dikaji, dan membuat kesimpulan atas apa

yang dikaji sesuai denga prosedur dengan tujuan agar data mudah dipahami oleh

diri sendiri maupun orang lain. Mahsun (2005: 229) Menyebutkan bahwa analis

data juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan dan

mengelompokkan data. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini antara

lain:

1. Mengidentifikasikan dan mengkaji setiap kalimat yang mengandung

konjungsi bahasa Jepang.

2. Melakukan pengodeaan, misal Nas/V/1. Kode ini menunjukkan bahwa

data ada pada naskah urutan nomor V (lima) data ke-1. Adapun rincian

tertera pada bagian lampiran.

3. Mengklasifikasikan data dan menganalisis sesuai dengan fungsi dan

jenis serta permasalahan yang muncul dalam pemakaian konjungsi pada

teks pidato.

4. Melakukan wawancara dengan pemilik naskah melalui email dan media

facebook untuk mendapatkan informasi sebagai pemecahan masalah

yang muncul dari hasil analisis data. Wawancara tersebut dilakukan

hanya kepada pemilik naskah yang di dalam penggunaan konjungsi

mengalami serta muncul  permasalahan.

5. Membuat kesimpulan dari hasil yang diperoleh.


