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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti akan membahas metode atau cara dalam pelaksanaan 

penelitian agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu subbab yang akan dibahas 

anatara lain desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik penelitian 

dan teknik analisis data. 

A. Desain penelitian  

Desain penelitian merupakan salah satu hal yang penting untuk dijadikan 

pedoman dalam proses penelitian  diantaranya menentukan instrumen pengambilan 

data, pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang terfokus pada pendeskripsian hasil penelitian  berupa kata-kata 

(Sudaryanto, 1993: 62).  Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai 

bentuk dan makna verba refleksif dalam sebuah roman bahasa Jerman.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode 

ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk menjelaskan masalah yang 

diteliti, dengan tahapan seperti mengumpulkan data yang dapat menggambarkan 

dari hasil penelitian kemudian disusun ke dalam sebuah tulisan, ditafsirkan, 

dianalisis dan terakhir ditarik sebuah kesimpulan. Peneliti juga berpendapat bahwa 

metode analisis deskripstif merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan 

secara sistematis makna dari suatu kata, frasa, ataupun kalimat dari suatu bahasa, 

yang kemudian dikelompokkan menurut pola tertentu dan makna yang 

dihasilkannya selanjutnya dianalisis.  

Metode ini pernah digunakan oleh penelitian terdahulu yang berjudul Analisis 

Genitiv Dalam Roman Café Saratoga Karya Scwerdtfeger (2014). Penelitian 

tersebut menggunakan metode yang sama hanya saja variabel dan buku yang diteliti 

berbeda. 

B. Objek dan Tempat penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan objek penelitian dan tempat 

pelaksanaan penelitian. Objek penelitian merupakan variabel yang akan diteliti 

dalam penelitian ini. Berikut peneliti memaparkannya lebih lanjut. 
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1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang mengandung 

verba refleksif dalam roman Ich Fühl Mich So Fifty-Fifty. Buku ini terbit pada tahun 

1994 yang terdiri dari 123 halaman. Roman tersebut dipilih karena ceritanya yang 

cukup menarik karena mengisahkan seorang wanita bernama Sabine, yang 

mengalami kebingungan untuk memilih menetap di bagian timur atau pindah ke 

bagian barat Jerman dan kurangnya kebebasan di negara tersebut membuat Sabine 

seakan terjebak di negaranya sendiri. Alasan lain dari peneliti untuk memilih roman 

tersebut yaitu isinya yang mudah dipahami dan juga terdapat banyak kalimat yang 

mengandung reflexive Verben, dan hal itu merupakan fokus masalah dalam 

penelitian ini. 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman Universitas 

Pendidikan Indonesia dan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dengan tahap 

penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data dan penarikan 

kesimpulan. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini adalah peneliti sendiri, hal ini biasa kita sebut dengan human 

instrument. Ghony & Al Manshur (2012) mengatakan bahwa peneliti dalam sebuah 

penelitian kualitatif adalah orang yang memiliki kunci untuk menelaah dan 

mengksplorasi lebih dalam seluruh ruang secara cermat, tertib, dan juga leluasa. 

Alasan peneliti memilih jenis instrumen ini karena peneliti berperan sebagai alat 

yang mampu menyesuaikan diri untuk menerima semua aspek keadaan dan juga 

mampu mengumpulkan beraneka ragam data. Dengan pengetahuan dan juga 

kemampuan peneliti mengenai verba refleksif bahasa Jerman dan juga verba 

refleksif bahasa Indonesia melalui berbagai referensi dan literatur, peneliti dapat 

melakukan penelitian ini. 

D. Teknik Penelitian 
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Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

1. Studi Kepustakaan  

Pada tahap ini penulis mempelajari teori tentang verba refleksi dari berbagai 

referensi agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan penelitian. 

Kemudian peneliti membaca roman Ich Fühl Mich So Fifty-Fifty agar dipahami isi 

atau makna cerita tersebut. Kemudian peneliti mencari data-data yang  bersifat 

kualitatif  dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data agar 

mendapatkan  informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Penulis mencari dan 

mengidentifikasi kalimat-kalimat yang mengandung reflexive Verben di dalam 

roman  Ich Fühl Mich So Fifty-Fifty.  

3. Pengolahan Data 

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara 

mengklasifikasikan data tersebut ke dalam tabel. Data diklasifikasikan berdasarkan 

bentuknya dan menganalisis makna pada kalimat yang mengandung verba refleksif. 

Pengolahan data ini akan dipaparkan secara jelas pada bab selanjutnya. 

E. Teknik Analisis Data 

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad (2011: 233), metode analisis data 

adalah cara menguraikan dan mengelompokkan satuan lingual sesuai dengan pola-

pola, tema-tema, kategori-kategori, kaidah-kaidah, dan masalah-masalah 

penelitian. Berikut langkah-langkah yang dilakukan : 

1. Mengidentifikasikan kalimat yang mengandung verba refleksif di dalam roman 

Ich Fühl Mich So Fifty-Fifty. 

2. Mengklasifikasikan data berupa bentuk verba refleksif yang membaginya 

menjadi 3 macam yaitu reflexive Verben im engeneren Sinne, reflexive 

Konstruktion, reziproke Verben 

3. Menganalisis makna reflexive Verben menjadi 4 macam, yaitu makna aktif, 

pasif, refleksif, dan resiprokal.  
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4.  Menyimpulkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan. 

 


