
 
 

31 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan dari metode 

penelitian deskriptif kualitatif karena akan mendeskripsikan hasil temuan dengan 

kata-kata atau narasi yang akan diungkapkan secara sistematik dan jelas. 

3.1  Jenis Penelitian 

Berdasarkan kedalaman analisisnya, penelitian pada skripsi ini 

menggunakan penelitian deskriptif. Saifuddin (2015:6) mengatakan bahwa 

penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

untuk difahami dan disimpulkan”. 

Kemudian penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini juga 

menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Suwandi (2008:23) 

menerangkan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. 

Dari pengertian kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

deskiptif kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif kata-kata 

tertulis, atau lisan yang disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami. 
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Penggunaan metode deskriptif kualitatif disesuaikan dengan penelitian 

pada skripsi ini yakni guna memaparkan penganalisisan data penggunaan sufiks 

金 kin,料 ryou, dan 代 dai pada koran berbahasa Jepang Asahi Shinbun dengan 

cara mendeskripsikan hasil analsis dengan sistematis sehingga dapat dipahami 

dengan mudah. 

3.2  Sumber Data  

Arikunto (2010: 172) berendapat bahwa  “Sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat dieroleh. Apabila peneliti menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti 

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya biasanya berupa benda,  

gerak atau proses sesuatu. Sedangkan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, 

maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan 

adalah subjek penelitian atau variable penelitian. 

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dan data yang akan diteliti 

dalam skripsi ini berupa dokumen yakni koran harian berbahasa Jepang Asahi 

Shinbun yang merupakan salah satu media di Jepang. Pengambilan data diambil 

secara acak pada tanggal 1 Oktober  sampai 7 Oktober 2017 di kategori Top News 

mengingat data yang dicari tidak selalu muncul dalam setiap artikel yang 

diterbitkan setiap harinya. Kemudian data yang dalam penelitian ini berupa 
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kalimat tulis berbahasa Jepang yang mengandung kata-kata bersufiks kin, dai, dan 

ryou yang diperoleh dari Asahi Shinbun 1 Oktober  sampai 7 Oktober 2017. 

Alasan penulis menggunakan koran Asahi Shinbun  sebagai sumber data 

dalam penelitian ini adalah karena di dalamnya banyak memuat kalimat yang 

menggunakan sufiks 金 kin, 料 ryou, dan 代 dai. Selain itu, pada koran tersebut 

juga terdapat banyak kategori seperti olah raga, ekonomi, budaya, dan lain-lain 

yang menarik untuk dijadikan sumber data penelitian. 

 

3.3  Pengumpulan Data 

 Penelitian ini akan menggunakan menggunakan metode deskriptif dalam 

pengumpulan data, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan 

sebagainya (Arikunto, 2010: 274).  

3.3.1  Instrimen Penelitian 

 Pada penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini instrumen yang 

akan digunakan adapah penulis sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono 

(2014:59) yakni, “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri,” 

Berikut adalah urutan tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan 

penulis dalam penelitian di skripsi ini: 
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1. Mencari data 

Mencari kalimat yang mengandung kata yang bersufiks kin, ryou, 

dan  dai pada Asahi Shinbun 1 Oktober sampai 7 Oktober 2017. 

2. Menyalin data dalam bentuk kalimat yang mengandung kata bersufiks金 

kin, 料 ryou, dan 代 dai.  

3. Memasukkan data ke dalam tabel berdasarkan jenis sufiks 

4. Pemberian kode pada data 

Pengodean data akan diberikan dengan menggunakan kode AS (A 

yang merujuk pada Asahi dan S yang merujuk pada Shinbun), sufiks, 

tanggal, bulan, dan nomor data, untuk mempermudah dalam menganalisis 

data. 

Contoh kode pada data yang diambil pada tanggal 3 Oktober 2017 

adalah AS-Kin-3-Okt-01. 

3.4 Analisis Data 

 Mukhtar (2013:120) berpendapat tentang analisis data, bahwa “analisis 

data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan 

sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi kumpulan 

informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas 

menjadi laporan hasil penelitian”. Data yang telah Penulis dapatkan akan dianalisa 

sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Berikut merupakan tahapan 

penganalisisan data yang akan dilakukan:  
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1. Menerjemahkan data yang telah dikelompokkan ke dalam kata yang 

mengandung sufiks kin, ryou atau dai 

2.  Menganalisis makna kata dari setiap kata bersufiks kin, ryou, dan dai. 

3. Memaparkan penggunaan dari金  kin,料 ryou, dan 代 dai. 

4. Melaporkan hasil analisis. 


