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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode atau cara yang digunakan 

untuk melakukan penelitian. Metode penelitian ini berisikan antara lain desain 

penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Dengan demikian, data yang dihasilkan dari penelitian ini bukan berupa 

angka-angka, melainkan dalam bentuk deskripsi kata-kata. 

Adapun data yang diteliti, yakni berupa kalimat yang mengandung partikel 

schon. Maka dari itu, metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis deskriptif. Pada penelitian ini, penulis akan 

mengumpulkan, lalu menguraikan dan menganalisis kalimat berbahasa Jerman 

yang mengandung partikel schon. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kalimat berbahasa Jerman 

yang mengandung partikel schon. Kalimat-kalimat tersebut diambil dari sebuah 

novel yang berjudul “Herr der Diebe” karya Cornelia Funke, dan majalah PAGE 

yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul ‘Gute Idee!’. Penulis memilih 

novel dan majalah tersebut sebagai sumber data karena di dalamnya terdapat 

banyak kalimat yang mengandung partikel schon dengan fungsi dan maknanya 

yang berbeda-beda. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Studi Kepustakaan 

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah studi 

kepustakaan. Pada tahap ini penulis mengumpulkan teori-teori serta sumber data 

yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Disamping itu, penulis 

mempelajari bagaimana penggunaan partikel schon dalam kalimat berbahasa 
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Jerman, dan juga bagaimana fungsi serta maknanya. Hal tersebut bertujuan agar 

penulis memperoleh gambaran untuk melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya. 

2) Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang 

dijadikan sebagai objek penelitian, yakni kalimat-kalimat dalam sumber data yang 

mengandung partikel schon. 

3) Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan, penulis mengolah data-data tersebut dengan cara 

mengklasifikasikannya berdasarkan jenis dan fungsinya dalam kalimat. Adapun 

data yang dimaksud adalah partikel schon. 

4) Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap terakhir penelitian, penulis menarik kesimpulan berdasarkan 

hasil dari data yang telah dianalisis. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Pelaksanaan analisis data yang dilakukan oleh penulis untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis partikel schon melewati beberapa tahapan. 

Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan dan mengidentifikasi kalimat yang mengandung partikel 

schon. 

2) Mengklasifikasikan kalimat yang berisikan partikel schon berdasarkan 

jenisnya. 

3) Menganalisis kalimat yang mengandung partikel schon sesuai dengan 

jenisnya, yakni Adverb, Abtönungspartikel, dan Gradpartikel. 

4) Menyimpulkan hasil akhir berdasarkan data yang telah dianalisis. 
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