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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan peneliti pada kondisi 

yang alamiah, dimana seorang peneliti menjadi instrumen kunci dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna menurut Sugiyono (2014:1). 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif ditinjau 

dari segi sosiolinguistik. Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menjabarkan atau menguraikan suatu keadaan secara apa adanya menurut Sutedi 

(2011:20).  

 Penelitian ini menggunakan tinjauan sosiolinguistik karena data yang diambil 

merupakan data yang berhubungan dengan masyarakat yaitu variasi bahasa 

danseigo dan joseigo dalam drama 49 (Forty Nine) . Sehingga dalam penelitian 

ini data yang diambil merupakan data yang alamiah atau apa adanya. Kemudian 

data diolah secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data deskriptif kualitatif yang 

peniliti lakukan yaitu data dijabarkan dengan parameter shuujoshi, kandoushi, 

ninsyou daimeshi dengan masing-masing gender penutur yang ditemukan dari 

sumber data yaitu drama 49 (Forty Nine).  
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B. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitiannya adalah kalimat yang memiliki shuujoshi, ninsyou 

daimeishi dan kandoushi pada seluruh dialog di dalam drama 49 (Forty Nine) 

yang memiliki 11 episode. Drama 49 (Forty Nine) merupakan drama bertema 

sekolah, keluarga yang diterbitkan pada tahun 2013. Pada drama ini 

menggunakan bahasa Jepang sehari-hari yang digunakan oleh orang Jepang saat 

ini, sehingga peneliti menggunakan drama 49(Forty Nine) sebagai sumber data. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian  ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik simak 

dan teknik catat. 

1. Teknik Simak 

 Mahsun (2017:92) mengatakan bahwa teknik simak dilakukan karena dalam 

teknik ini hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan untuk 

menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi 

informan. Teknik simak ini digunakan untuk menyadap drama 49 (Forty Nine) 

pada setiap percakapannya. Instrumen yang digunakan pada teknik simak ini yaitu 

earphone dan laptop. 

2. Teknik Catat 

 Sudaryanto (2016:205) mengatakan bahwa teknik catat yaitu teknik 

pencatatan pada kartu data yang segera dilanjutkan dengan klasifikasi. Dalam 
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penelitian ini teknik catat digunakan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk 

menulis skrip dialog drama 49 (Forty Nine). Instrumen yang digunakan dalam 

tahap ini adalah pensil, kertas dan laptop. Kemudian tahap kedua digunakan 

untuk menulis shuujoshi, ninsyou daimeishi dan kandoushi yang terdapa di drama 

49 (Forty Nine). Alat yang digunakan pada tahap ini adalah laptop.  

D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu instrumen 

utama dan instumen pendamping. Instrumen utama yaitu peneliti itu sendiri. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya. (Sugiyono, 2014:60). Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengumpulkan kalimat yang menggunakan shuujoshi, ninsyou daimeishi dan 

kandoushi dalam drama 49 (Forty Nine). Lalu menganalisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan dalam penelitian ini. 

 Instrumen pendamping ini digunakan pada teknik pengumpulan data. 

instrumen ini dibagi menjadi dua yaitu instrumen pada teknik simak dan 

instrument pada teknik catat. Instrumen penelitian untuk pengumpulan data pada 

teknik simak adalah earphone dan laptop, ini digunakan untuk menyimak drama 

49 (Forty Nine). Instrumen penelitian untuk pengumpulan data pada teknik catat 
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adalah pensil, kertas dan laptop, ini digunakan untuk mencatat skrip drama 49 

(Forty Nine) kemudian data diketik menggunakan laptop.  

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik baca markah.Teknik baca 

markah adalah teknik yang tidak menggunakan alat melainkan dengan melihat 

langsung pemarkah yang bersangkutan, menurut Sudaryanto (2016:129). Dengan 

kata lain teknik ini digunakan ketika memilih dan memilah kalimat-kalimat yang 

memiliki shuujoshi, ninsyou daimeishi dan kandoushi pada dialog yang telah 

dicek validitasnya. 

 Berikut merupakan langkah-langkah dalam penelitian ini : 

1. Menyimak drama 49 (Forty Nine) pada setiap dialognya dengan 

menggunakan teknik simak. Dimana peneliti membutuhkan laptop untuk 

menyimak drama 49 (Forty Nine) dan earphone menyadap drama tersebut. 

2. Mencatat setiap dialog yang terdengar di dalam drama 49 (Forty Nine) 

menggunakan teknik catat. Pada teknik ini membutuhkan pensil dan kertas 

untuk menulis skrip kasar yang berbentuk romanji. Lalu diinput kedalam 

laptop dalam bentuk hiragana, katakana dan kanji. 

3. Menguji validitas skrip drama 49 (Forty Nine) dengan seorang Netive dari 

Jepang. 
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4. Setelah mendapatkan skrip drama 49(Forty Nine) selanjutnya menggunakan 

teknik analisis baca markah untuk menganalisi setiap dialog yang memiliki 

shuujoshi, ninsyou daimeishi dan kandoushi. Lalu diberi markah. 

5. Mencatat dan mengklasifikasi berdasarkan macam-macam shuujoshi, ninsyou 

daimeishi dan kandoushinya yang ditemui dengan menggunakan teknik catat. 

Instrumen yang digunakan hanya laptop saja. 

6. Kemudian dicek validitas pencatatan dan pengklasifikasian shuujoshi, ninsyou 

daimeishi dan kandoushi kepada dosen pembimbing skripsi. 

7. Membagi berdasarkan penuturnya laki-laki atau perempuan. 

8. Mengambil kesimpulan. 

   Berikut merupakan alur penelitian yang dibuat berdasarkan langkah – langkah 

diatas :  
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Drama 49 

Joseigo 

Kesimpulan 

Danseigo 

Shuujoshi

Teknik Catat 

Cek validitas data 

Teknik Simak 

Skrip drama 49 

Ninsyou Daimeishi Kandoushi 

Tabel 3.1 

Bagan Alur Penelitian Variasi Danseigo dan Joseigo pada  Drama 49 

 

Teknik Baca 

Markah 


