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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Penelitian deskripsi termasuk ke dalam penelitian kualitatif di mana metode 

penelitian ini berusaha untuk menggambarkan mendeskripsikan atau 

menginterpretasikan objek seusai dengan apa adanya. Data yang peneliti teliti 

berupa kalimat yang mengandung kata “aber”. Metode yang cocok untuk 

penelitian yakni menggunakan metode deskripsi analisis di mana peneliti akan 

mencari, menguraikan dan menganalisis struktrur sintaksis pada kalimat yang 

menggandung kata “aber”. Dengan menggunakan metode in penulis dapat 

menggambarkan suatu variabel atau keadaan pada kalimat yang dianalisis.  

Tujuan dari penelitian ini, melakukan analisis pada kalimat yang mengandung 

kata aber. Kemudian dianalisis bagaimana struktur sintaksisnya agar 

permasalahan yang penulis uraikan di BAB I dapat terjawab. Yaitu mengenai 

bagaimana struktur sintaksis pada kalimat yang mengandung kata aber sebagai 

Konjunktion dan Modalpartikel. 

Maka dari itu, metode penelitian yang dipilih peneliti untuk penelitian ini 

adalah metode pendektan kualitatif dengan teknik pengolahan data analisis 

deskriptif, dimana peneliti tidak melakukan eksperimen dan menguji hipotesis, 

melainkan lebih pada menggambarkan  apa adanya suatu gejala, variabel, atau 

keadaan. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diambil penulis adalah kalimat yang mengandung kata 

aber, baik itu sebagai Konjunktion dan Modalpartikel.  Kalimat-kalimat tersebut 

diambil dari sebuah roman yang berjudul “der Steppenwolf” karya Hermann 

Hesse, Roman Ludwig Thoma ‘Lausbubengeschichten’ karya Hans Fratscher, dan 

bibel berbahasa Jerman dalam laman bibeltext.com. Pada penelitian ini, penulis 

akan mengumpulkan kalimat-kalimat yang mengandung kata aber, kemudian 

mengklasifikasikannya berdasarkan jenis aber apakah sebagai Konjunktion dan 

Modalpartikel serta melakukan analisis unsur sintaksisnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang yang digunakan penulis adalah berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Tahap pertama, peneliti mempeajari bagaimana penggunaan aber sebagai 

Konjunktion dan Modalpartikel, bagaimana fungsi sintaksisnya, dan cara 

penggunaannya agar memiliki pengetauan yang cukup untuk melakukan peneitian 

ini. Kemudian penulis mencari referensi dari skripsi ataupun jurnal penelitian 

yang serupa dengan penulis agar memperoleh gambaran untuk melanjutkan tahap 

selanjutnya. 

2. Pangumpulan Data 

Tahap kedua, penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan objek 

penelitian yaitu mengumpulkan kalimat-kalimat yang mengandung kata aber 

sebagai Konjunktion dan Modalpartikel.  

3. Pengolahan Data 

Tahap ketiga, penulis mengecek kembali data yang akan diteliti apakah data 

tersebut sudah cukup untuk diteliti atau belum. Kemudian dari data yang 

terkumpul, penulis mengklasifikasikannya berdasarkan jenis aber apakah sebagai 

Konjunktion atau Modalpartikel berdasarkan pengetahuan yang penulis dapatkan 

pada tahap pertama.  

4. Kesimpulan 

Tahap keempat sekaligus tahap final. Penulis menarik kesimpulan dari hasil 

analisis yang telah dilakukan. 
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D. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengolah data dengan metode analisis 

deskriptif, yaitu dengan teknik analisis sintaksis. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori gramatik IC-Analyse atau IC-Grammatik yang akan sangat 

membantu penulis menganalisis struktur sintaksis dalam sebuah kalimat. Adapun 

langkah-langka yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan kalimat yang mengandug kata aber 

sebagai Konjunktion dan Modalpartikel. 

2. Mengklasifikasikan kalimat berdasarkan jenisnya. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan kalimat yang mengandung kata aber 

sebagai Konjunktion dan Modalpartikel dengan menggunakan teori gramatik 

IC-Grammatik atau IC-Analyse. 

4. Menyimpulkan hasil akhir analisis data. 


