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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Chaer (2013: 9) mengatakan bahwa penelitian atau kajian deskriptif 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, lalu 

merumuskan kaidah-kaidah terhadap keteraturan yang terdapat pada data 

tersebut. Metode ini menggunakan dua buah penggabungan metode, yaitu 

analisis deskriptif dengan analisis kontrastif. Deskriptif merupakan 

mendeskripsikan suatu objek sedangkan kontrastif membandingkan bahasa 

target ke bahasa utama.  

Sugiyono (2010: 15) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah metode untuk mempelajari dan memahami bahasa berdasarkan filsafat 

post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. 

Metode ini paling mendekati dan mampus menjawab permasalahan yang ada di 

dalam penelitian ini.  

Sutedi (2009: 116) analisis kontrastif adalah salah satu cabang linguistik 

yang mengkaji persamaan dan perbedaan struktur dalam dua bahasa. Hasil dari 

penelitian kontrastif dapat membantu pembelajar bahasa asing, terutama 
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pembelajar bahasa Jepang dalam memperlajari bahasa target. Pada penelitian 

ini metode kontrastif digunakan untuk menganalisis apakah shuujoshi ne dalam 

bahasa Jepang bisa diartikan ke dalam adverbia kan maumpun ke partikel ya 

dalam bahasa indonesia.  

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengumpulkan berbagai contoh kalimat dari shuujoshi ne dalam bahasa Jepang 

dan adverbia kan, partikel ya dalam bahasa Indonesia. Yang bersumber dari 

buku-buku pendidikan maupun non pendidikan, seperti koran, majalah, novel 

kemudian data dianalisis. Terakhir, setelah data dianalisis kemudian bisa ditarik 

kesimpulannya.  

Bedsarkan hal tersebut diharapkan penelitian ini dapat membantu 

memberikan gambaran umum mengenani persamaan dan perbedaan makna 

shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan adverbia kan dan partikel ya dalam 

bahasa Indonesia. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang menjadi fokus konsentrasi dalam penelitian ini 

adalah shuujoshi ne, adverbia kan dan partikel ya.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi keputakaan, simak dan catat. Mashun (2017: 92) menjelaskan 
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metode simak disebut juga sebagai teknik sadap karena  kegiatan menyimak 

diwujudkan dengan adanya penyadapan. Dalam hal ini, teknik penyadapan 

dilakukan dengan data yang relevan dengan judul penelitian. Setelah menyimak 

data yang relevan kemudian menggunakan metode mencatat. Peneliti akan 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yang 

bersumber dari buku-buku pendidikan maupun buku-buku non-pendidikan 

seperti koran, majalah baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang yang 

menggunakan shuujoshi ne dan adverbia kan dan partikel ya. Berikut adalah 

buku-buku yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.  

1. Minna Nihongo Chukyuu I 

2. Nihongo Chukyuu I 

3. Donna Toki Dou Tsukau Nihongo Hyougen Bunkei Jiten 

4. Shadowing Let’s speak Japanese 

5. Kiat Sukses ‘Mudah & Praktis Mencapai N4’ 

6. Tak Sempurna 

7. Rudy ‘Kisah Masa Muda Sang Visioner’ 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

laptop, pena dan buku catatan untuk mencatat setiap data mengenai shuujoshi 

ne dalam bahasa Jepang dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa 

Indonesia. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, sehingga penelitian analisis makna shuujoshi ne dengan adverbia 

kan dan partikel  ya ini mencapai sasaran. Selajutnya peneliti akan mengalisis 

kalimat berdasarkan artinya. Dari tahap ini dapat terlihat persamaan dan 

perbedaan makna shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya. Setelah itu 

peneliti melakukan tahap mengkontrastifkan. Pada tahap ini peneliti akan 

mengkontraskan shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya dalam 

bahasa indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti 

menganalisis data sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data dan pemilihan data 

Langkah pertama memilih dan mengumpulkan contoh valid yang 

berisi shuujoshi ne, adverbia kan dan partikel ya. Kemudian langkah 

selanjutnya adalah mengelompokan shuujoshi ne apakah termasuk 

kedalam adverbia kan atau partikel ya. 

2. Mengklasifikasikan data contoh valid 

Langkah kedua peneliti mengklasifikasikan jenis kalimat dengan 

melihat arti dari shuujoshi ne apakah termasuk kedalam adverbia kan atau 

partikel ya serta situasi saat penggunaan shuujoshi ne. 
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3. Mencari persamaan dan perbedaan 

Langkah ketiga peneliti menganalisis persamaan dan perbedaan 

shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya persamaan dan perbedaan 

antara shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya dapat dilihat dari 

segi makna.  

4. Mengontraskan  

Langkah keempat peneliti mengontraskan shuujoshi ne dalam 

bahasa Jepang dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia. 

Dengan langkah ini akan terlihat persamaan dan perbedaan shuujoshi ne 

dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia.  

5. Menyusun simpulan 

Langkah kelima menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. 

 


