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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Dengan metode ini, peneliti akan menganalisis dan mendeskripikan suatu keadaan 

yang terjadi apa adanya. Menurut Isyandi (2003:13) penelitian deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan bersifat non hipotesis sehingga tidak diperlukan 

merumuskan hipotesis. Menurut Mukhtar (2013: 28) penelitian deskriptif kualitatif 

berusaha mendeskripsikan seluruh keadaan yang ada, yaitu keadaan menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan.  

  Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis buku-buku dan data yang 

mengandung verba ukeru, kemudian menganalisis makna dan fungsi verba ukeru 

dalam kalimat yang telah ditemukan. 

 

B. Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah berupa kalimat-kalimat bahasa 

Jepang yang mengandung verba ukeru yang terdapat dalam sumber data, yaitu buku 

Minna no Nihongo 1 dan 2. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik catat. 

Menurut Jati Kesuma (2007:45), teknik catat adalah teknik menjaring data dengan 

mencatat hasil penyimakan data pada kartu data. Pada peneliti ini, peneliti 

menggunakan data dari sumber tertulis yaitu buku pelajaran bahasa Jepang berupa 

kalimat yang mengandung verba ukeru dan bisa langsung dicatat di kartu data. Pada 

penelitian ini, peneliti akan menjaring data dari sumber tertulis kemudian penulis akan 

mencatat data yang berupa kalimat yang mengandung verba ukeru pada kartu data 

untuk kemudian dianalisis. 

 

D. Instrumen Penelitian 

  Instrumen dalam penelitian ini adalah buku, alat tulis, kartu data, laptop, 

kamus, dan peneliti sendiri. Mengingat penelitian ini adalah kajian kualitatif, peneliti 

juga masuk ke dalam instrumen penelitian. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan 

fenomena yang terjadi untuk kemudian dijelaskan. Berikut salah satu pendapat yang 

mengatakan bahwa instrumen dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

  Menurut Chaer (2013:39) data yang diperoleh tidak dikumpulkan dulu untuk 

kemudian diklarifikasikan dan distatistikan, melainkan langsung diobservasi dan 

dijelaskan. Jumlah data yang dikumpulkan juga tidak tergantung pada jumlah tertentu, 

melainkan tergantung pada taraf di mana dirasakan telah memadai. Oleh karena itu, 

bisa dikatakan instrumen dalam kajian kualitatif adalah si peneliti sendiri. 

E.  Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pilah 

unsur penentu (TPPU). Menurut Sudaryanto, 1993:21; Kesuma, 2007:51. TPPU yaitu 
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teknik analisis data dengan cara memilah-milah satuan kebahasaan yang dianalisis 

dengan alat penentu berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh 

penelitinya. 

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1) Mencari contoh kalimat yang mengandung verba ukeru didalam sumber data. 

2) Menerjemahkan kalimat yang telah ditemukan 

3) Mengklasifikasikan makna pada kalimat yang mengandung verba ukeru 

4) Mendeskripsikan fungsi secara kontekstual yang dimiliki verba ukeru dalam 

kalimat 

 

 

 

 

 

 


