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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif tentang simpati yang 

menggunakan  metode pendekatan kualitatif. 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). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penulis 

mengambil data dari drama Boku no Ita Jikan pada episode 3 karya Atsuko 

Hashibe yang terdapat 10 episode. Kemudian penulis memilih episode 3 karena 

terdapat beberapa tuturan simpati yang terdapat dalam drama tersebut. 

3.2. Satuan Analisis 

Data yang akan dianalisis berupa tuturan kalimat simpati yang ada di 

dalam drama Boku no Ita Jikan karya Atsuko Hashibe pada episode 3 yang 

mengandung simpati di dalam tuturan pada tokoh. 

Drama ini bercerita tentang Sawada Takuto, seorang penderita ALS 

(Amyotrophic Lateral Sclerosis) yang sedang berjuang untuk melawan 

penyakitnya dan membuktikan bahwa perkiraan dokter tentang penyakit ALS itu 

salah. Latar belakang dari Sawada Takuto adalah anak dari pemilik salah satu 

rumah sakit di Jepang, dia memilih untuk tidak menjadi pewaris rumah sakit 

ayahnya tapi memilih mencari pekerjaan sendiri. 

3.3. Sumber Data 

Sumber data yang ada dalam penelitian ini diambil dari drama Boku no Ita 

Jikan karya Atsuko Hashibe terdiri dari 10 episode. Adapun data yang dipakai 

oleh penulis diambil dari episode 3, karena pada episode 3 terdapat banyak 
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tuturan kalimat simpati bahasa Jepang yang dapat dijadikan sebagai data dalam 

penelitian ini.  

3.4. Teknik pengumpulan data 

1. Menonton drama Boku no Ita Jikan karya Atsuko Hashibe secara 

keseluruhan.  

2. Mencermati percakapan dalam drama tersebut, khususnya pada 

percakapan yang berhubungan dengan tema yang diambil oleh penulis 

yaitu simpati. 

3. Memilah dialog dengan memfokuskan pada percakapan yang 

menunjukkan simpati. 

4. Mendata percakapan-percakapan tuturan simpati yang digunakan 

sebagai data. 

5. Memilah data tuturan simpati berdasarkan kategori dari teori Adam 

Smith untuk dianalisis. 

3.5. Teknik Analisis Data 

1. Memaparkan data berupa percakapan yang mengandung tuturan simpati. 

2. Menjelaskan konteks percakapan tuturan simpati. 

3. Mengidentifikasi tuturan simpati dengan teori Adam Smith. 

4. Mengartikan tuturan simpati dengan melihat situasi pada saat tuturan itu 

berlangsung untuk menentukkan kategori simpati berdasarkan teori 

Adam Smith. 

5. Mengintepretasikan tuturan simpati berdasarkan analisis konteks dan 

tentang simpati untuk memperoleh simpulan tentang bagaimana orang 

Jepang menuturkan simpati kepada mitra tuturnya. 

 

 

 

 

 

 


