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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab ini akan membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian. 

Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu : jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisa data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2010:4), metode kualitatif merupakan suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Sedangkan 

menurut Nazir (2003:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif 

adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

 Penelitian kualitatif deskriptif ini berdasarkan sumber data lisan dari 

beberapa subjek yang telah diamati. Subjek yang digunakan oleh penulis adalah 

percakapan yang ada dalam drama Detective Conan : Kudo Shinichi e no 

Chousenjou Episode 1 – 5. Selanjutnya yang akan diteliti adalah shuujoshi yang 

muncul sebagai pemarkah emotif.  
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3.2 Sumber Data 

 Menurut Sujarweni (2014:73) sumber data adalah subjek dari mana asal 

data penelitian itu diperoleh. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder, 

yang berarti data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi. 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah drama yang 

berjudul Detective Conan : Kudo Shinichi e no Chousenjou yang disutradarai oleh 

Takeshi Shirakawa. Drama ini dirilis pada tahun 2011 dengan total 13 episode 

yang ditayangkan di YTV dan NTV dan mendapatkan rating sebesar 4,98%. 

Drama ini diangkat dari manga Detective Conan atau judul bahasa Jepangnya 

Meitantei Konan (名探偵コナン ) karangan Aoyama Gosho. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah percakapan antar tokoh dalam drama ini. 

Selanjutnya, yang akan diteliti adalah makna emotif yang terkandung dalam 

penggunaan shuujoshi. Adapun alasan dipilihnya drama ini karena dalam drama 

ini terdapat banyak shuujoshi yang dapat diteliti emosi dibalik penggunaannya. 

  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

observasi. Menurut Sujarweni (2014:32), observasi adalah suatu kegiatan 

mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk evaluasi 

yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Adapun langkah-langkah 

pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Menonton drama Detective Conan : Kudo Shinichi e no Chousenjou 

episode 1 – 5 dengan teliti. 

2. Mencatat seluruh shuujoshi yang digunakan sebagai pemarkah emotif 

dalam drama Detective Conan : Kudo Shinichi e no Chousenjou episode 1 

– 5. 

3. Menentukan jenis emosi yang terkandung dalam pemakaian shuujoshi 

dalam drama Detective Conan : Kudo Shinichi e no Chousenjou episode 1 

– 5. 

4. Mengelompokkan jenis emosi yang terkandung dalam pemakaian 

shuujoshi dalam drama Detective Conan : Kudo Shinichi e no Chousenjou 

episode 1 – 5 ke dalam tabel. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Menurut Mudjirahardjo (dalam Sujarweni 2014:34) analisa data adalah 

kegiatan untuk mengatur, menguraikan, dan mengelompokkan, memberi kode 

atau tanda, serta mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan 

berdasarkan fokus masalah yang ingin dibahas. Langkah-langkah analisa data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan pengkodean pada data temuan untuk memudahkan 

menemukan kembali data yang dicari. Misalnya DCKSENC Eps. 1/01:11, 

berarti temuan ada di episode 1 menit ke 01:11. 
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2. Menerjemahkan percakapan yang terdapat shuujoshi yang digunakan 

sebagai pemarkah emotif dalam drama Detective Conan : Kudo Shinichi e 

no Chousenjou episode 1 – 5. 

3. Menjabarkan analisa shuujoshi yang digunakan sebagai pemarkah emotif 

dalam drama Detective Conan : Kudo Shinichi e no Chousenjou episode 1 

– 5. 

4. Menarik kesimpulan dari penelitian ini. 

 

 


