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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif secara umum sering disebut sebagai pendekatan kualitatif 

deskriptif. Wijana dan Rohmadi (2011: 191) berpendapat bahwa hasil dari 

penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari kumpulan data yang sifatnya 

menuturkan, memaparkan, memerikan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan 

menafsirkan. Dalam penelitian ini, penulis menekankan catatan dengan deskripsi 

kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi 

sebenarnya guna mendukung penyajian data. Menurut peneliti, metode kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan sekaligus mengkaji 

data, serta mempelajari fenomena-fenomena kebahasaan. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang menjadi pusat konsentrasi pada penelitian ini adalah 

kalimat-kalimat pada chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel 

Niji No Shounen Tachi.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengidentifikasikan data. Dalam penelitian ini adalah naskah terjemahan chapter 

4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan teknik mencatat untuk memperoleh beragam hal 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peneliti (Yin dalam Sutopo, 2006:81). Dalam 

melakukan pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengamati chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No 

Shounen Tachi dan membaca novel terjemahan tersebut. 

2. Menulis ulang kalimat pada chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam 

Novel Niji No Shounen Tachi dan chapter 4 Perempuan-perempuan Perkasa 

novel Laskar Pelangi. 

3. Mengelompokkan kalimat-kalimat dengan memilah kalimat dari novel Niji no 

Shounen Tachi dan mencocokkan kalimat yang maknanya serupa dengan novel 

Laskar Pelangi.  

4. Membandingkan naskah dari bahasa sasaran (bahasa Jepang) dengan naskah dari 

bahasa sumber (bahasa Indonesia). 

5. Mengidentifikasi teknik-teknik penerjemahan yang digunakan. 

6. Mengidentifikasi metode dan ideologi penerjemahan yang digunakan. 

7. Melakukan analisis ketepatan, keberterimaan, dan keterbacaan data. 

8. Melakukan penelitian terhadap data yang telah dianalisis. 
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D. Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik catat. Oleh karena 

itu, pada proses pengumpulan data peneliti menggunakan alat tulis. Alat tulis yang 

digunakan berupa buku catatan dan pena sebagai instrumen penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Muhammad (2009:221) mengatakan hal yang harus dilakukan ketika 

menganalisis data adalah data diurutkan dan dikelompokkan sesuai dengan struktur 

kalimat, kategori, dan satuannya. Pada pengelompokan data ini, peneliti 

menggunakan teknik catat. Peneliti akan mencatat semua data yang telah 

didapatkan. Setelah pencatatan dilakukan, peneliti melakukan klasifikasi atau 

pengelompokkan data berdasarkan struktur kalimat, kategori, dan satuannya. 

Selanjutnya peneliti akan menganalisis kalimat berdasarkan unsur pembentuk 

kalimatnya.  

Data yang sudah dikelompokkan, kemudian diidentifikasi jenis-jenis teknik 

penerjemahannya. Pengidentifikasian berdasarkan kalimat, kemudian selain 

menentukan teknik-teknik penerjemahan yang diterapkan pada setiap ujaran dalam 

kalimat tersebut, peneliti sekaligus melakukan analisis metode penerjemahan.  

 


