
 

21 
Siti Syamsiah Renny Tounbama, 2020 
ANALISIS BENTUK DAN FUNGSI INTERJEKTION DALAM TEKS BAHASA JERMAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Dengan kata lain, data penelitian ini berupa deskripsi kata-kata, gambar, maupun 

angka-angka yang diperoleh tidak melalui pengolahan statistika. Data yang akan 

diteliti yaitu penggunaan interjeksi dalam teks berbahasa Jerman. Model penelitian 

yang dilakukan yaitu analisis teks secara pragmatis, sehingga metode yang 

digunakan yaitu metode analisis deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan, 

mengklasifikasi, dan mengolah data yang kemudian hasilnya akan dideskripsikan 

dalam BAB IV.  

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek yang akan dianalisis dalam penelitian ini yakni penggunaan interjeksi 

dalam teks bahasa Jerman. Penelitian ini mengambil sumber data berupa buku anak 

Kosmo & Klax Freundschaftsgeschichten dan Kosmo & Klax Mut-Geschichten 

karya Alexandra Helmig dan Timo Becker. Buku ini dipilih sebagai sumber data 

karena terdapat banyak variasi bentuk interjeksi, serta bahasa yang digunakan 

mudah dipahami.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti. Pada tahap 

ini peneliti mengumpulkan teori, mencari buku dan sumber data yang mendukung 

dalam penelitian. Peneliti mempelajari mengenai interjeksi dalam bahasa Jerman, 

bagaimana karakteristiknya serta pengelompokkannya, juga bagaimana 

menganalisis interjeksi melalui kacamata pragmatik. Tahap ini dilakukan agar 

peneliti memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk melakukan penelitian.  

Selain itu peneliti juga mencari referensi dari skripsi maupun jurnal penelitian 
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terkait interjeksi dan pragmatik, guna memperoleh gambaran untuk melaksanakan 

penelitian ini.  

b. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang akan diteliti yakni  

Interjektion dalam sumber data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 

metode simak dengan teknik simak bebas cakap dan teknik catat. Peneliti 

menyimak isi teks dalam sumber data dan mencatat temuan objek penelitian dari 

sumber data.  

c. Pengolahan Data 

Langkah berikutnya yaitu, peneliti mengelompokkan hasil temuan data 

interjeksi dari sumber data. Pertama-tama interjeksi dikelompokkan berdasarkan 

bentuk dan frekuensi kemunculannya. Kemudian, bentuk interjeksi yang muncul 

lebih dari sekali dianalisis untuk diketahui maksud penggunaannya. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui fungsi dari interjeksi tersebut, sehingga dapat 

menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.  

d. Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan sebelumnya.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan metode padan, 

dimana alat penentunya berasal dari luar bahasa. Metode ini menggunakan teknik 

dasar padan referensial dengan alat penentunya yaitu SPEAKING.  

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti yakni sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data berupa tuturan yang 

mengandung Interjektion dari buku anak Kosmo & Klax 

Freundschaftsgeschichten dan Kosmo & Klax Mut-Geschichten karya 

Alexandra Helmig dan Timo Becker. 

2. Mengklasifikasi interjeksi berdasarkan bentuk dan fungsinya. 
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3. Menganalisis dan mendeskripsikan penggunaan interjeksi dengan 

menggunakan teori aspek tutur SPEAKING dari Gumperz dan Hymes 

(1972).  

4. Membuat kesimpulan hasil analisis data.  

 


