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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Bogdan dalam Moleong (2010, hal.4) menyatakan bahwa ”penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis”. Kemudian menurut Bryman (dalam Muhammad, 2011, hal.31) 

menyatakan bahwa data penelitian kualitatif berupa kata-kata atau gambar yang 

menggunakan pendekatan indukatif sehingga melahirkan teori yang menekankan 

pada interpretasi terhadap realitas sosial. Pemilihan metode tersebut karena 

penelitian ini berusaha untuk menggambarkan tentang data yang dianalisis berupa 

kumpulan-kumpulan data video dan bukan berupa angka. Hal ini didukung 

dengan pernyataan Kontur (2004, hal. 105) bahwa penelitian deskriptif adalah 

jenis penelitian dimana peneliti memberikan gambaran atau uraian berdasarkan 

suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang 

diteliti. Sehingga, penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh 

berdasarkan penelitian ini.  
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3.2 Sumber Data 

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa 3 video, 

yaitu Ligue 1 - Quand Zlatan parle toutes les langues (en même temps) - 23-02, 

Quand Zlatan Ibrahimovic parle en français, dan Sirigu & Verratti laughs at 

Ibrahimovic speaking French. Penulis menggunakan bunyi dan ujaran-ujaran 

yang dituturkan oleh Zlatan Ibrahimovich untuk menganalisis kesalahan. 

Kemudian penulis menggunakan berbagai buku dan jurnal penelitian terdahulu 

sebagai sumber pendukung. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu :  

1. Menonton video yang dijadikan sumber data dan mendengarkan setiap 

ujaran yang dituturkan oleh Zlatan Ibrahimovic. 

2. Mencatat transkrip fonologi  dan mengartikan setiap ujaran yang 

dituturkan Zlatan Ibrahimovic. 

3. Mengkonsultasikan transkrip fonologi yang dituturkan Zlatan Ibrahimovic 

kepada dosen pembimbing. 

4. Membuat tabel yang berisikan kesalahan fonologi yang dituturkan Zlatan 

Ibrahimovic. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Menganalisis data yang telah dicatat dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mencatat kalimat yang mempunyai kesalahan fonologi, lalu mencatat 

transkrip berdasarkan tuturan yang diujarkan oleh Zlatan Ibrahimovic. 

Setelah itu memasukkannya dalam tabel kesalahan Fonologi. Dalam tabel 

tersebut terdiri atas beberapa kolom, yaitu nomor urutan, waktu 

pengucapan kesalahan, jenis kesalahan yang dilanggar, kalimat yang 

diujarkan, kalimat yang seharusnya diujarkan dan arti dari kata 

tersebut.Kode, Pada kesalahan fonologi akan diberikan kode dan nomor 

urutan untuk mempermudah penulis.  

2. Mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan fonologi, misalnya kesalahan 

yang terjadi merupakan kesalahan pengucapan huruf vokal, konsonan, atau 

semi vokal.  

3. Menjabarkan satu persatu kesalahan dari data yang telah didapat 

berdasarkan teori yang digunakan. 

4. Memperingkat kesalahan berdasarkan frekuensi kesalahan yang 

dituturkan. 
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No. Waktu Jenis 

Kesalahan 

Kesalahan 

Pengucapan 

Kata 

Pengucapan 

Seharusnya 

Arti 

1. 00:01-00:03 QZI/N1 

 

 

continuer 

[kontinye]  

[kɔ̃tinye] 

 

melanjutkan  

Gambar 3.1 Tabel Kesalahan Fonologis 

 Dalam kolom waktu menunjukkan waktu kesalahan fonologi yang 

diucapkan, pada kolom jenis kesalahan terdapat kode QZI/N1 yang berarti QZI 

merupakan judul video yaitu Quand Zlatan Ibrahimovic Parle en Français dan 

kode N1 yang berarti kesalahan pada fonem Nasal yang pertama. Pada kolom 

kesalahan pengucapan kata menunjukkan kesalahan kata yang diucapkan Zlatan 

Ibrahimovic, pada kolom pengucapan seharusnya menunjukkan pengucapan kata 

yang benar, dan pada kolom arti menunjukkan arti kata yang dimaksut. 

 

 

 

	  


