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BAB III 

METODE PENELITIAN 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penalitian deskriptif kualitatif 

adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau 

teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Menurut Djajasudarma (2009: 

9), metode penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberikan 

deskripsi secara sistematis mengenai data, sifat-sifat, dan hubungan fenomena-

fenomena yang akan diteliti. Melalui metode ini peneliti mengklasifikasi kelas kata 

dalam predikat yang terdapat dalam karangan esai mahasiswa pendidikan Bahasa 

Korea. Adapun klasifikasi dideskripsikan melalui kata-kata. Peneliti akan 

mendeskripsikan data dengan cara menganalisis data yang berupa kelas kata 

(Pumsa) bahasa Korea dalam predikat pada karangan esai mahasiswa pendidikan 

bahasa Korea. 
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                                           Gambar 3.1. Desain Penelitian 

3.2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dan tempat penelitian peneliti adalah sebagai berikut.  

3.2.1. Partisipan  

Partisipan penelitian ini diambil dari mahasiswa program studi pendidikan 

bahasa Korea angkatan 2016. Teknik pengambilan partisipan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Jogiyanto (2007:79) menyatakan bahwa 

Purposive Sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria tersebut diantaranya mahasiswa 

angkatan 2016 kelas linguistik dengan nilai pada mata kuliah menulis 4 (sseugi 4) 
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A dan A-. Alasan peneliti memilih kriteria tersebut karena penelitian ini berkaitan 

dengan kebahasaan maka peneliti memilih kelas linguistik, lalu mahasiswa 

angkatan 2016 dengan nilai tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa 

mahasiswa pada angkatan tersebut di harapkan dapat menulis karangan esai dengan 

baik karena telah mendapatkan perkuliahan menulis (sseugi) 1, 2, 3, dan 4 selama 

dua tahun.  

3.2.2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk 

memperoleh data yang berasal dari responden. Penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa angkatan 2016 kelas linguistik yang bertempat di Program Studi 

Pendidikan Bahasa Korea Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

3.3. Sumber Data 

Sumber data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih 

sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Pengertian sumber data menurut Zulfadrial 

(2012:46) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah karangan esai yang ditulis oleh 14 orang 

mahasiswa pendidikan bahasa Korea angkatan 2016 kelas linguistik. 

 

3.4. Pengumpulan Data 

 Tahap pengumpulan data menurut Kholifah (2018) adalah suatu proses atau 

kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring berbagai 

fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 

Dokumentasi menurut Budi Koestoro (2006:142) adalah suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap dan sah. Dokumentasi 

digunakan untuk mendapat data yang sudah tersedia tentang keadaan sedang 
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berlangsung tes pada mahasiswa angkatan 2016 kelas linguistik di Prodi Pendidikan 

Bahasa Korea, Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

3.5. Analisis Data 

Proses data penelitian dalam penelitian kualitatif berbeda dengan proses 

analisis data dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan program statistik, 

proses analisis data dalam pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data 

penelitian berhasil dikumpulkan. Sedangkan dalam pendekatan kualitiatif proses 

analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan 

penelitian selesai dikerjakan. Menurut Miles dan Huberman (2007) langkah-

langkah analisis data dibagi menjadi tiga yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan 

cara sedemikan rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverivikasi (Miles 

dan Huberman, 2007:16). Pada tahap ini data yang sudah didapat yaitu karangan 

esai mahasiswa kemudian peneliti baca dengan teliti selanjutnya peneliti melakukan 

identifikasi predikat di dalam karangan. 

2. Penyajian Data 

Setelah reduksi data dilakukan, selanjutnya data diolah atau dianalisis dengan 

menysun atau menyajikannya dalam bentuk uraian dan dideskripsikan secara 

sistematis. Menurut Miles dan Huberman (2007:84) Sajian data adalah suatu 

rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta 

memberikan tindakan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian data ke dalam 

bentuk uraian narasi pada masing-masing kelas kata. Tujuan digunakannya teknik 

tersebut agar penyajian data tersusun rapi dan sistematis. 

3. Penarikan Kesimpulan 
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Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang 

utuh (Miles dan Huberman,2007:18). Kesimpulan-kesimpulan juga diverivikasi 

selama penelitian berlangsung. 

Analisis data bertujuan untuk mengolah data yang telah terkumpul sehingga 

diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut tahap analisis 

data yang dilakukan dalam penelitian ini : 

1. Membaca dengan teliti karangan esai yang akan dianalisis. 

2. Mengidentifikasi predikat yang terdapat dalam karangan esai. 

3. Menganalisis kelas kata apa saja yang terdapat dalam predikat  

4. Menghitung kelas kata apa yang dominan. 

Untuk menjumlah kelas kata dominan dari seluruh karangan maka peneliti 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menjumlah setiap kelas kata 

b. Menyusun frekuensi jawaban 

c. Membuat tabel frekuensi 

d. Menghitung frekuensi dari setiap kelas kata dengan rumus Anas Sudjono (2011) 

yaitu sebagai berikut. 

P = 
𝑓

𝑛
x100% 

 

Keterangan : 

P = Presentase Jawaban 

F = frekuensi jawaban setiap responden 

N = Jumlah responden 

100% = Presentase frekuensi setiap jawaban responden 

 

Hasil analisis data akan dijelaskan secara informal. Menurut (Kesuma:2007) 

analisis data secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan 

menggunakan kata-kata biasa. Jadi hasil analisis data akan dijelaskan menggunakan 

kata-kata yang dapat dibaca dan bisa dipahami. 
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3.6. Triangulasi Data 

Setelah dilakukan analisis data, untuk memeriksa apakah hasil analisis yang 

telah dikerjakan sudah benar atau sudah sesuai dengan teori yang ada maka 

dilakukanlah triangulasi. Menurut Afifudin (2009:143) triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut 

Patton dalam Afiffudin (2009:143) terdapat empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan : 

a. Triangulasi Data 

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, 

hasil obervasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 

memiliki satu sudut pandang berbeda. 

b. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (export 

judgement) yang memeberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.  

c. Triangulasi teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

a. Triangulasi Metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal seperti metode 

wawancara dan metode observasi. 

Berdasarkan keempat teknik pemeriksaan, penelitian ini menggunakan 

triangulasi pengamat dan triangulasi teori. Triangulasi pengamat disini dilakukan 

oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian dan juga triangulasi teori untuk 

memastikan bahwa data sudah memenuhi syarat. 

 

3.7. Isu Etik 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2016 menjelaskan mengenai kode 

etik dalam penelitian bahwa kaidah tertulis sebagai aturan main yang mengawasi 

profesi peneliti dalam mengatur diri sendiri dan ditegakkan oleh organisasi profesi 

peneliti (Himpenindo). Acuan moral peneliti dalam melaksanakan proses penelitian 

dan melaporkan hasil penelitian. Kode etika peneliti merupakan Alat Kendali 



35 

 

Inneke Ayu Mutia, 2020 
ANALISIS KELAS KATA (PUMSA) DALAM PREDIKAT PADA KARANGAN ESAI MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia │ repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 
 

 

 

Mandiri bagi peneliti membaktikan keahlian dalam pekerjaan untuk pembaruan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

1. Kode Etika Penelitian 

a. membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah yang bermanfaat 

b. melakukan penelitian untuk kepentingan umum dan keselamatan kehidupan 

berlandaskan tujuan mulia  

c. mengelola sumber daya keilmuan dengan rasa tanggung jawab. 

2. Kode etika dalam berperilaku  

a. mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani dan berkeadilan;  

b. menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-

hayati secara bermoral 

c. membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti 

terhadap proses dan hasil penelitian 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2016 bahwa penelitian yang 

melibatkan subyek manusia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari subyek, 

meskipun kendala ini dapat membatasi beberapa jenis penelitian yang sangat 

penting atau berpengaruh besar terhadap kesejahteraan manusia. Karena penelitian 

yang dilakukan bersangkutan dengan manusia, maka dari itu peneliti sebelum 

melakukan tes akan meminta perizinan berupa surat perizinan untuk mahasiswa 

yang bersangkutan apakah data yang diambil dapat dipublikasikan atau tidak 

ataupun dengan syarat tertentu sesuai janji kesepakatan. Agar tidak ada kontraversi 

di kemudian hari dan mengikuti aturan  etika dalam penelitian yang ada. Disini 

peneliti menghormati objek penelitian manusia dengan cara  menjaga kerahasiaan 

data dengan merahasiakan identitas dan berjanji di depan mahasiswa untuk tidak 

menyalah gunakan hasil penelitian. Mahasiswa juga akan diberi kenang-kenangan 

dari peneliti sebagai tanda terima kasih karena sudah mau ikut berpartisipasi dalam 

penelitian
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