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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menjabarkan tindak tutur ikari hyougen yang terdapat 

pada film berjudul Hanamizuki. Sutedi (2011:24) menyatakan bahwa 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, 

menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan 

prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sutedi (2011:23) juga 

menyatakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang datanya bukan 

angka-angka dan tidak perlu diolah dengan menggunakan metode statistik. 

Data penelitian ini dapat berupa  kalimat, rekaman, atau dalam bentuk lainnya. 

Untuk mengetahui bentuk dan fungsi tindak tutur ikari hyougen dalam 

film Hanamizuki, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Arikunto (2007), merupakan suatu peran 

yang penting dalam penelitian. Subjek penelitian harus disiapkan sebelum 

peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian bisa berupa benda, 

hal atau otang. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kata, frasa, dan 

kalimat yang terdapat ikari hyougen dalam film Hanamizuki. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak. 

Metode simak adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

melakukan penyimakan terhadap bahasa (Mahsun 2005 : 242). Teknik 

selanjutnya yaitu teknik simak bebas libat cakap. Sehingga, peneliti hanya 

mengamat bahasa atau dialog dan tidak terlibat langsung dengan dialog yang 

akan diteliti. Lalu, hasil dialog yang sudah disimak akan dicatat dengan teknik 

catat.  

Setelah selesai mencatat dialog yang ditemukan, peneliti akan 

menonton kembali film tersebut untuk memastikan bahwa hasil data yang 

didapat sudah sesuai dengan dialog yang ada. Jika masih ada dialog yang sulit 

untuk dimengerti, peneliti akan meminta bantuan pada native speaker agar 

tidak terjadi disinformasi. Terakhir, dialog yang sudah dicatat akan 

dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan kategori bentuk tindak tuturnya. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama penelitian ini 

adalah peneliti sendiri sebagai human instrumen dan instrumen pendukungnya 

adalah laptop, buku, dan alat tulis. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan 

dari suatu penelitian. Karenanya, analisis data berfungsi untuk menyimpulkan 

hasil penelitian. Teknik analisis data yang pertama yaitu menonton film 

Hanamizuki, lalu mencatat dan menerjemahkan dialog yang terdapat ikari 

hyougen. Setelah itu, menjabarkan situasi yang terjadi pada dialog tersebut 

agar dapat menentukan jenis dan fungsi tindak tuturnya. Analisis jenis tindak 

tutur menggunakan teori Wijana (1996:4) dan fungsi tindak tutur 

menggunakan teori Searle (dalam Rohmadi, 2010:34). Selanjutnya, 

melakukan validasi data dengan native speaker. Data-data yang sudah 

ditemukan akan dikelompokkan sesuai jenis dan fungsi tindak tuturnya. 

Kemudian, dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel. Terakhir, menarik 

kesimpulan dari analisis data tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


