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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Penelitian kualitatif 

percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui 

penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka 

(Danim,2002:35). 

Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian kualitatif 

tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah 

(Sugiyono,2012:15) 

3.2. Satuan Analisis 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kutipan-kutipan percakapan 

yang muncul antara tokoh Kashiwagi Yuri dengan tokoh lain, dan scene gambar 

peristiwa yang ada dalam film kuchibiru no uta o. 

 Satuan analisis ini masuk dalam metode deskriptif analisis, dimana peneliti 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan teori yang ditentukan dan 

mendiskripsikannya, kemudian menganalisisnya. Tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat gambaran secara sistematis,aktual,dan akurat mengenai 

fakta-fakta yang berhubungan dengan yang diteliti. 

3.3. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah film yang berjudul Kuchibiru 

no Uta o, yang diproduksi oleh Takahiro Miki pada tahun 2015. Film ini diangkat dari 
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sebuah novel karya Otsuichi dengan judul yang sama. Pengamatan film ini dilakukan 

untuk mengetahui motivasi tindakan yang dialami oleh tokoh Kashiwagi Yuri. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data dimulai dari menonton film Kuchibiru no Uta o 

berkali-kali. Lalu menyimak dengan seksama setiap adegan dan ucapan yang 

di ucapkan oleh tokoh yang ada dalam film. 

2. Membaca teori, agar mudah untuk memilah-milah data yang akan digunakan 

dan sesuai dengan teori. 

3. Setelah menemukan data yang akan digunakan, peneliti mencatat waktu 

berlangsungnya percakapan sampai ungkapan yang diucapkan tokoh. Juga 

scene gambar untuk memperjelas data percakapan. 

4. Mengkategorikan data sesuai jenisnya menurut teori yang digunakan. 

3.5. Teknik Analisis Data 

1. Data yang telah dikumpulkan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, 

menggunakan kamus Kenji Matsuura. 

2. Data yang diterjemahkan dikategorikan sesuai dengan teori. 

3. Menganalisis sesuai dengan teori yang digunakan. 

4. Membuat kesimpulan akhir dari penelitian ini. 

5. Membuat hasil laporan. 


