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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 15) Penelitian kualitatif merupakan salah satu 

metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna 

dari data yang didapatkan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian tersebut 

dapat di katakan sebagai penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

dalam kondisi yang masih alamiah (apa adanya). 

Pada jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu 

penulis mengambil data dari cerpen yang berjudul Yuki Usagi karya Tashiro 

Mitsuko. Kemudian penulis akan memilah-milah lalu meneliti kalimat aspek 

bentuk teiru yang terdapat dalam cerpen tersebut. 

3.2. Satuan Analisis 

Penulis membaca cerpen Yuki Usagi terlebih dahulu untuk dijadikan 

bahan analisis. Kemudian penulis mencari masalah yang ada dalam cerita pendek 

tersebut. Setelah penulis mendapatkan masalah, kemudian penulis mencari teori 

yang akan dibahas. Setelah itu, penulis menganalisis masalah-masalah tersebut 

dengan teori yang sudah ditentukan. 

3.3. Sumber Data 

Sumber data yang ada dalam penelitian ini diambil dari cerpen Yuki Usagi 

karya Tashiro Mitsuko. Penulis memilih cerpen Yuki Usagi untuk diteliti, karena 

pada cerita pendek tersebut terdapat 20 kalimat bentuk teiru yang telah 

ditemukan oleh penulis. Kemudian data tersebut akan digunakan penulis untuk 

menganalisis penelitian. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Membaca cerpen Yuki Usagi karya Tashiro Mitsuko terlebih dahulu, 

untuk mencari kalimat yang terdapat bentuk teiru di dalam cerpen 

tersebut.  

2. Menerjemahkan cerpen Yuki Usagi karya Tashiro Mitsuko ke dalam 

bahasa Indonesia agar memudahkan penulis dalam menganalisis data. 

3. Menghitung jumlah kalimat bentuk teiru yang terdapat dalam cerita 

pendek tersebut, dan penulis telah menemukan 20 kalimat bentuk teiru 

yang terdapat dalam cerpen. 

4. Memilih atau memilah data cerpen Yuki Usagi tersebut, untuk 

dikelompokkan dalam kalimat aspek teiru berdasarkan teori dari Nitta 

Yoshio. 

5. Mengkategorikan setiap kalimat bentuk teiru yang telah di temukan, 

untuk dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang sesuai dengan 

pokok bahasan. 

3.5. Teknik Analisis Data 

1. Menerjemahkan data yang terdapat dalam cerpen Yuki Usagi tersebut 

dengan menggunakan kamus Bahasa Jepang-Indonesia dan aplikasi 

kamus kanji lainnya. 

2. Mengelompokkan data yang berhubungan dengan kalimat aspek bentuk 

teiru. 

3. Memilah serta mengkategorikan kalimat bentuk teiru, berdasarkan 

landasan teori yang sesuai dengan pokok bahasan. 

4. Menganalisis penggunaan aspek bentuk teiru yang terdapat dalam cerita 

pendek  Yuki Usagi. 

5. Penulis membuat kesimpulan setelah menganalisis data-data tersebut. 


