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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Agar tujuan penelitian tercapai, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah 

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih 

mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dan biasanya dilakukan 

terhadap satu variabel. Moleong (2010: 11) menjelaskan bahwa metode deskriptif 

yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka. 

Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah didapat, 

kemudian data tersebut dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dengan kata-kata 

untuk menjabarkan hasil penelitian. Meleong (2010: 06) mendefinisikan kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan 

lainnya dengan cara deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Selain itu, untuk 

memperoleh data penulis menggunakan teknik simak bebas cakap, yaitu teknik yang 

dilakukan tanpa harus melibatkan penulis dengan objek penelitian, teknik ini 

digunakan bila data penelitiannya berupa data tertulis atau dokumen seperti surat 
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kabar, novel, prosa, lirik lagu, naskah film, naskah drama, dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain, jenis bahasa yang disediakan dengan teknik ini adalah bahasa kuno, 

bahasa ibu, dan bahasa asing. 

 Penulis melakukan penelitian dikarenakan data penelitian berupa data tertulis 

yaitu bentuk dan penggunaan ~be yang ada di dalam novel, kemudian penulis akan 

menganalisis serta menguraikan data yang ditemukan dan mendeskripsikannya 

menggunakan kata-kata tanpa adanya angka. 

3.2 Sumber Data 

 Sumber data merupakan data yang sudah dipersiapkan, baik dalam bentuk 

gambar, lisan, dan tulisan, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penelitian. 

Sumber data yang digunakan oleh penulis merupakan novel Jepang yang berjudul 

Aoba Shigereru karya Inoue Hisashi yang diterbitkan oleh 文藝春秋 (Bunkeishunjun) 

pada tahun 1974. 

 Novel jepang dengan genre humor ini menceritakan kisah empat orang pelajar 

SMA khusus laki-laki bernama Minoru, Deko, Yuhe, dan Janari yang hidup di kota 

Sendai dan kemudian datang seorang siswa baru bernama Watanabe Shunsuke yang 

datang dari Tokyo. Keseharian hanya berbicara soal perempuan dan banyak berbagai 

macam kejadian yang dihadapi akibat perbuatan yang diperbuat. 
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3.3 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik simak (observing 

methods). Dimana data yang di ambil adalah teks percakapan dalam novel dimana 

~be muncul. Tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1) Membaca novel yang menjadi sumber data, yaitu “Aoba Shigereru” 

2) Mencatat teks percakapan saat munculnya ~be 

3) Menandai halaman dan baris berapa dimana ~be muncul 

4) Melakukan pengkodean percakapan, contoh: AS: 16; 08. AS merujuk pada 

judul novel, yaitu Aoba Shigereru, 16 adalah halaman, 08 adalah baris dimana 

~be muncul. 

3.4 Analisis Data 

 Dalam menganalisis data, penulis melakukan beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1) Mengumpulkan data dimana ~be muncul di dalam novel 

2) Menerjemahkan teks, di mulai dengan bahasa Jepang, cara baca, kemudian 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia 

3) Mengelompokkan bentuk antara kata yang menggunakan ~be dan ~pe 

4) Menganalisis percakapan yang menggunakan ~be sesuai dengan teori 

5) Mendeskripsikan data secara satu persatu sesuai dengan teori yang digunakan 

6) Membuat kesimpulan dari analisis 

7) Melaporkan hasil analisis. 


