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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Djajaasudarma (1993, hal. 2-4) menyebutkan metode adalah suatu 

prosedur atau cara untuk mengatasi suatu masalah, yang mempunyai langkah-

langkah sistematis. Kemudian juga menyebutkan bahwa metode penelitian 

merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan suatu 

penelitian. Jadi, metode penelitian adalah cara atau usaha seorang peneliti yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan tujuan untuk menambah 

atau memperbarui teori yang sudah ada, dan dilakukan secara terperinci. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

Menurut Arikunto (1996, hal. 12) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal – hal lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode 

penelitian deskriptif ini digunakan dengan tujuan mendeskripsikan hasil penelitian 

dengan membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai data.  

 Santana (2007, hal. 11) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha 

mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrument kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan biasanya 
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laporan penelitiannya berbentuk narasi yang bersifat kreatif serta menunjukkan 

ciri-ciri alamiahnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bogdan dan Biskin (1986, 

dikutip dari Djajasudarma 1993, hal. 10) juga menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif lebih bersifat deskriptif dan alamiah. Data yang terkumpul berupa kata-

kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka. 

Sesuai dengan beberapa pendapat para ahli di atas, jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hal ini 

dikarenakan data yang dianalisis tidak berupa angka. Selain itu, data yang 

terkumpul akan dianalisis menggunakan teori dasar, kemudian hasil penelitian 

dideskripsikan secara terperinci. 

3.2 Sumber Data 

 Arikunto (1996, hal. 129) menjelaskan sumber data dalam sebuah 

penelitian adalah subjek dari mata data dapat diperoleh, sedangkan data penelitian 

merupakan objek atau variabel penelitian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting. 

 Berdasarkan hal tersebut, sumber data penelitian ini berupa komik 

“Detective Conan” volume 65 yang berbahasa Jepang karya Aoyama Goushou 

sebagai sumber data utama. Komik tersebut diterbitkan oleh Shogakukan di 

Tokyo Jepang pada tahun 2009. Tebal komik yaitu 180 halaman yang terdiri dari 

sebelas bagian file, dan setiap satu bagian file terdiri dari enam belas halaman, 

setiap halaman terdiri dari lima sampai enam kolom percakapan. 
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 Alasan digunakan komik Detective Conan volume 65 sebagai sumber data 

adalah dalam komik tersebut memiliki jumlah kalimat imperatif langsung yang 

cukup variatif untuk dijadikan data dalam penelitian. Selain itu, di dalam komik 

lebih banyak memiliki kalimat imperatif langsung dari pada yang terdapat pada 

sumber lainnya. 

3.3 Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan sebelum data dianalisis. Di 

dalam kontek penelitian kualitatif, jenis pengumpulan data diantaranya berupa 

observasi dan dokumen. Namun, instrument utama dalam penelitian kualitatif 

adalah diri peneliti sendiri.  

Santana (2007, hal. 69) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bergerak 

dari kenyataan lapangan ke tabel, berdasarkan tabel tersebut kemudian ditafsirkan, 

dimaknakan, dan disimpulkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses 

penelitian, digunakan tabel pada saat pengumpulan data. Berikut contoh tabel 

yang digunakan dalam pengumpulan data. 

Rumusan masalah 1 

N

o. 

Kode 

Komik 
Kalimat Imperatif 

Fungsi Tindak Tutur 

Kompe 

titif 

Menye 

nangkan 

Bekerja 

sama 

Berten 

tangan 

1. F1H2K1 ご覧ください!! 

Goran kudasai !! 

“Lihatlah !!” 

  Mengum

umkan  

 

2. F1H7K5 よーし、その使用人とメイドを

ここへ連れて来い!! 

Yo-shi, sono shiyounin to meido wo 

koko he tsuretekoi !! 

“Baiklah, bawa mereka kemari !!” 

Memerin

tah  
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Rumusan masalah 2 

N

o. 

Kode 

Komik 
Kalimat Imperatif 

Jenis Kalimat Imperatif 

Perintah 
Larang

an 
Permo honan 

Ajak

an 

1. F1H2K1 ご覧ください!! 

Goran kudasai !! 

“Lihatlah !!” 

  
Permohonan 

Sopan  
 

2. F1H7K5 よーし、その使用人とメイドを

ここへ連れて来い!! 

Yo-shi, sono shiyounin to meido 

wo koko he tsuretekoi !! 

“Baiklah, bawa mereka kemari !!” 

Perintah 

Tegas 
   

  

Berikut adalah prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini. 

1. Membaca sumber data 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah membaca keseluruhan secara teliti 

komik Detective Conan volume 65 karya Aoyama Goushou agar 

mendapatkan kalimat-kalimat imperatif langsung. 

2. Menandai data penelitian 

Menandai data penelitian ini dimaksudkan agar memudahkan untuk 

menemukan kembali data-data berupa kalimat imperatif langsung dalam 

komik Detective Conan volume 65 karya Aoyama Goushou. Penandaan 

data penelitian menggunakan kode komik. Kode komik terdiri dari jenis 

file, penomoran halaman, dan penomoran kolom kalimat. Contoh: 

a. F1H2K1: data terdapat dalam file ke satu, halaman dua, kolom 

percakapan pertama. 

b. F2H16K6: data terdapat dalam file ke dua, halaman enam belas, kolom 

percakapan ke enam. 
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3. Mengelompokkan data penelitian ke dalam tabel 

Pada tahap ini, data dikumpulkan, ditulis kembali, kemudian 

dikelompokkan ke dalam tabel. Penggunaan tabel bertujuan agar 

mempermudah dalam menghitung data. Tabel pengelompokan data terdiri 

dari nomor urut, kode komik, jenis kalimat imperatif, serta terjemahannya 

ke dalam bahasa Indonesia. 

3.4 Analisis Data 

 Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hal 

ini dikarenakan penelitian kualitatif cenderung mengarah kepada hasil penelitian 

berbentuk deskripsi atau narasi.  

 Analisis data merupakan upaya atau usaha seorang peneliti untuk 

menyelesaikan masalah yang ada pada data, di mana proses analisis data dimulai 

dari merumuskan dan menjelaskan masalah sampai kegiatan akhir yaitu pelaporan 

hasil penelitian. Masalah yang terdapat pada data penelitian ini adalah analisis 

tindak tutur kalimat imperatif langsung dalam komik Detective Conan volume 65 

karya Aoyama Goushou. 

Berikut adalah langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini. 

1. Menganalisis data sesuai dengan landasan teori yang dipakai untuk 

menganalisis tindak tutur kalimat imperatif langsung dalam komik 

Detective Conan volume 65 karya Aoyama Goushou. 
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2. Mendeskripsikan hasil analisis secara jelas dan terperinci yang sesuai 

dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan 

3. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan secara singkat 

dan jelas 

4. Melaporkan hasil analisis, yaitu dengan menulis data, analisis, dan hasil 

analisis secara urut dan terperinci. 


