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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan paradigma penelitian 

kualitatif dengan menggunakan ancangan pragmatik. Teori yang digunakan untuk 

mengidentifikasi tuturan umpatan adalah teori dari Crystal (1987:10), teori dari 

Montagu (Indrawati, 2006:23-25), serta teori dari Putu Wijana dan Rohmadi dalam 

buku Sosiolinguistik (kajian teori dan analisis). 

3.2.  SATUAN ANALISIS 

Satuan yang akan diuji dalam penelitian ini berupa tuturan umpatan yang 

terdapat dalam film Crows Zero 1. Di dalam film Crows Zero yang berdurasi 2 jam 10 

menit terdapat 12 kata umpatan yang dijadikan data. 

3.3.  DATA DAN SUMBER DATA 

Karena penelitian bersifat kualitatif, data yang diambil berupa kata-kata 

umpatan dari film Crows Zero 1. Data yang terkumpul antara lain : tome kure, baka, 

omae, teme, koroshiteyaru, ikagennishiro, chikin, buta yarou, saite, konoyarou, dete 

koi, kuso chibi. Sumber data berupa film Crows Zero 1 yang berdurasi 2 jam.  

Menggunakan sumber data dari film Crows Zero 1 karena film tersebut 

menceritakan tentang tawuran dan kenakalan anak-anak SMA dan yakuza di Jepang, 

jadi banyak sekali kata-kata umpatan yang digunakan dalam film tersebut. Selain itu, 

dalam film tersebut juga banyak situasi yang menggambarkan keadaan ketika  

seseorang  sedang  mengumpat. 
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3.4.  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

A. Menonton dan menyimak film Crows Zero 1 yang berdurasi 2 jam secara 

berulang-ulang. 

B. Mencari dan mengidentifikasi data sesuai dengan topik kajian. Kata umpatan 

yang terkumpul 12 data. Yaitu : teme, chikkin, buta yarou, omae, saite, baka, 

ikagennishiro, tome kure, dete koi, konoyarou, kuso chibi, koroshiteyaru. 

C. Mengkategorisasi 12 data yang ada dengan memilah-milah data berdasarkan 

jenis dan cirinya. Menghasilkan 4 klasifikasi, yaitu : umpatan yang berupa hewan 

(chikkin, butayarou), umpatan yang berupa keadaan (saite, baka, konoyarou, 

kuso chibi), umpatan yang berupa sebutan orang (omae da, teme), umpatan 

yang berupa kata kerja (dete koi, tome kure, ikagennishiro, koroshiteyaru). 

 

3.5.   TEKNIK ANALISIS DATA 

A. Menganalisis konteks percakapan dari data yang sudah dikategorisasi dalam 

teknik pengumpulan data.  

B. mengidentifikasi tindak tutur mengumpat berdasarkan teori dari Crystal 

(1987:10), teori dari Montagu (Indrawati, 2006:23-25), serta teori dari Putu 

Wijana dan Rohmadi dalam buku Sosiolinguistik (kajian teori dan analisis). 

C. menganalisis penggunaan tuturan umpatan dengan teori pragmatik dan 

tindak tutur ilokusi.  

D. menginterpretasi penggunaan tindak tutur mengumpat. 

 


