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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Metode Penelitian 

Beranjak dari masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka metode yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Jenis  

metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan 

teknik analisis kontrastif yang bertujuan mendeskripsikan persamaan dan 

perbedaan urutan kata dalam buku tata bahasa Jerman dan bahasa Indonesia yang 

menggunakan kata penghubung korelatif. 

 

B. Teknik Penelitian  

Untuk mengumpulkan dan mengolah data hasil penelitian digunakan 

teknik-teknik berikut: 

1) Studi Kepustakaan/ Dokumentasi 

Teknik studi kepustakaan dimaksudkan untuk mempelajari sumber-sumber 

kepustakaan yang dianggap relevan untuk mendapatkan informasi yang 

berguna landasan teoretis sebagai bahan rujukan. 

2) Analisis 

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis wortstellung kalimat yang 

menggunakan kata penghubung korelatif dalam buku bahasa Jerman dan 

bahasa Indonesia untuk memperolah informasi mengenali gejala yang ada 

sesuai dengan objek penelitian. 
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C. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan pengolahan data, dan tahap 

pelaporan. 

1. Tahap Persiapan 

 Sebelum mengadakan penelitian penulis melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Memilih masalah dan merumuskan masalah 

b. Pengajuan judul skripsi 

c.    Seminar proposal skripsi 

d.   Pengajuan dosen pembimbing 

e.    Proses bimbingan 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan berupa: 

a. Mengumpulkan data berupa kalimat-kalimat yang menggunakan kata 

penghubung korelatif dalam buku pelajaran dan buku tata bahasa Jerman 

dan bahasa Indonesia. 

b. Menganalisis data yang telah terkumpul mengenai kalimat-kalimat yang 

menggunakan kata penghubung korelatif dari kedua buku pelajaran dan 

buku tata bahasa bahasa Jerman dan Indonesia yang menjadi sumber 

penelitian. 

c. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi, yaitu memilah-milahkan data sesuai 

dengan kemiripan, kesamaan dan perbedaannya. 
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d. Menyimpulkan hasil data tentang penggunaan kata penghubung korelatif 

dalam buku pelajaran dan buku tata bahasa bahasa Jerman dan Indonesia. 

3.Tahap Pelaporan 

Draft skripsi yang telah disetujui dijadikan bahan ujian untuk sidang 

skripsi. 

 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai penggunaan kata penghubung korelatif (zweiteilige 

Konjunktion) dilakukan pada semester ganjil pada buku pelajaran dan tata bahasa 

Jerman dan bahasa Indonesia. 

 

E. Sumber Data 

Data dalam penelitian berupa kalimat yang menggunakan kata 

penghubung korelatif yang diperoleh dari buku tata bahasa Jerman seperti, Duden, 

em Abschlusskurs, dan Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik dan 

dipadankan dengan buku tata bahasa Indonesia yaitu buku Ketatabahasaan dan 

Kesusastraan Cermat Berbahasa Indonesia, buku Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia dan Kalimat, Konjungsi, dan Preposisi Bahasa Indonesia dalam 

Penulisan Karangan Ilmiah. 

 

 


