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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan penulis tergolong ke dalam penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif terfokus pada pendeskripsian hasil penelitian 

berupa kata-kata, bukan angka-angka.  

Metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif. Hal 

tersebut didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. Metode analisis deskriptif yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penulis melakukan beberapa 

tahap penelitian meliputi perumusan masalah, pengumpulan data, 

penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data hasil 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adverbia dan jenis 

adverbia serta fungsi sintaktis yang melekat pada adverbia yang tercantum 

dalam cerita “Cassandras Geheimnis”. 

 

B. Objek Penelitian 

Adverbia-adverbia yang terdapat dalam cerita “Cassandras Geheimnis” 

karya Michael Borlik adalah objek penelitian ini. Cerita tersebut merupakan 

salah satu cerita yang terdapat dalam buku “Ich schenk dir eine Geschichte” 

edisi 23 April 2011.  

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah adverbia yang tercantum dalam 

cerita “Cassandras Geheimnis” karya Michael Borlik. Cerita tersebut 

merupakan bagian dari kumpulan cerita dalam buku “Ich schenk dir eine 

Geschichte” edisi 23 April 2011. Cerita “Cassandras Geheimnis” berkisah 

tentang seorang vampir cantik bernama Cassandra yang dicintai oleh seorang 

remaja putera bernama Leandro. Tema cerita yang sederhana namun unik 

menjadi daya tarik utama cerita yang berjumlah 20 halaman tersebut. Selain 

itu, cara Borlik menggambarkan setiap adegan-adegan yang tertuang dalam 
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cerita membuat penulis tertarik untuk membaca dan menganalisis unsur yang 

terkandung dalam cerita tersebut. 

 

D. Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun prosedur penelitian ini yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Tahap ini merupakan tahap awal penelitian yang dilaksanakan penulis. 

Pada tahap ini penulis mempelajari cerita “Cassandras Geheimnis” agar 

makna dan intisari cerita dapat dipahami. Setelah itu penulis mencari data-

data yang bersifat kualitatif yang terdapat dalam cerita tersebut.  

2. Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data-data sebagai objek penelitian. Adapun data-

data yang dimaksud adalah adverbia-adverbia yang terdapat dalam cerita 

“Cassandras Geheimnis”. 

3. Pengolahan Data 

Setelah diperoleh kumpulan data, penulis mengolah data tersebut dengan 

cara mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan jenisnya dan menganalisis 

fungsi sintaktis yang melekat pada adverbia yang ditemukan penulis.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Penulis menarik kesimpulan akhir berdasarkan hasil penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teori yang digunakan dalam menganalisis data adalah teori gramatika 

dependensi. Tahap-tahap yang dilakukan penulis dalam menganalisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kalimat yang mengandung adverbia. 

2. Mengumpulkan adverbia yang ditemukan dan mengklasifikasikan 

berdasarkan jenisnya dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh 

Kürschner dan Dreyer & Schmitt. 
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3. Menganalisis fungsi sintaktis adverbia dalam suatu kalimat menggunakan 

teori gramatika dependensi. Adapun penyebutan objek dalam 

menganalisis kalimat diganti oleh Ergänzung berdasarkan teori Engel.  

4. Menyimpulkan hasil akhir data hasil penelitian. 

 


