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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian bahasa termasuk jenis penelitian kualitatif yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda dari penelitian yang lainnya. Penelitian sebagai 

aktivitas mempunyai sifat atau karakteristik masing-masing. Moleong 

(2007:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

sebagainya. Penelitian dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati dalam penelitian kualitatif dimungkinkan menggnakan 

berbagai metode untuk penelitian dengan latar belakang ilmiah agar tujuan 

penelitian dapat dicapai. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan 

jenis penelitian dengan paradigma pos-positivisme, bertujuan untuk 

menafsifkan objek yang diteliti, dengan menggunakan berbagai metode. 

Sugiyono (2015:14-16) menjelaskan bahwa perbedaan antara penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif, diantaranya yaitu paradigma dalam desain 

dan tujuan. Penelitian kualitatif menggunakan desain yang sifatnya umum, 

fleksibel dan berkembang selama dalam proses peneitian. Terdapat empat 

tujuan penelitian kualitatif, yaitu untuk menemukan pola hubungan yang 
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sifatnya interaktif, menemukan teori, mnggambarkan realitas yang kompleks, 

dan memperoleh pemahaman makna. Berkaitan dengan penelitian bahasa 

tujuan itu sangat relevan 

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa hal yang menjadi karakteristik 

yang sangat penting, yaitu kejujuran peneliti, memberi penekanan pada 

rangkuman naratif, menekankan pada deskripsi holistik dari fenomena yang 

kompleks, dan menekankan sifat alamiah dari fenomena yang terjadi 

(Sukmadinata, 2012:96-97). Oleh karena itu, penelitian kualitatif bidang 

bahasa sering disebut penelitian deskriftif kualitatif. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini berupaya mengkaji pola penggunaan adverbia kepastian, 

menyungguhkan, keinginan, dan keharusan dalam teks terjemahan Alquran 

yang mengandung adverbia modalitas dan penandanya adalah (1) penggunaan 

adverbia modalitas kepastian dan penandanya pada teks terjemahan Alquran. 

(2) pengguanaan adverbia modalitas menyungguhkan dan penandanya pada 

teks terjemahan Alquran. (3) penggunaan adverbia modalitas keinginan dan 

penandanya pada teks terjemahan Alquran. (4) penggunaan adverbia 

modalitas keharusan dan penandanya pada teks terjemahan Alquran. 

B. Waktu Penelitian 

Nomor Kegiatan Bulan ke-      

  1 2 3 4 5 6 

I Persiapan        

 a. Studi awal √      

 b. Penyusunan proposal √      

 c. Seminar proposal √      

 d. Revisi proposal  √     

II Pelaksanaan penelitian       

 a. Studi pustaka  √     

 b. Pengumpulan data  √     
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 c. Analisis data   √ √   

 d. Penyususnan naskah 

publikasi 
   √   

 e. Seminar hasil     √  

III a. Penyususnan laporan akhir       

 b. Revisi     √  

 c. penyusunan akhir      √ 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Subroto (1992:32) dalam penelitian 

linguistik adalah keseluruhan individu dari segi-segi tertentu bahasa. Mahsun 

(2005:19) menjelaskan bahwa sebagai bahan penelitian, maka di dalam data 

terkandung objek penelitian (gegenstand) dan unsur lain yang membentuk 

data, yaitu disebut konteks (objek penelitian). Subjek penelitian ini 

disamakan dengan sumber data yaitu teks terjemahan Alquran (TTA). Subjek 

penelitian adalah pokok bahasan dalam suatu penelitian. Subjek penelitian ini 

adalah adverbia dalam teks terjemahan Alquran (TTA) yang mengandung 

etika berbahasa. 

Adapun objek penelitian ini adalah adverbia penanda modalitas 

kepastian, menyungguhkan, keinginan, dan keharusan yang terdapat dalam 

teks terjemahan Alquran (TTA). Objek penelitian adalah sebagian dari subjek 

penelitian yang menjadi titik kajian. Objek penelitian ini adalah makna 

adverbia penanda modalitas yang di duduki oleh adverbia kepastian, adverbia 

menyungguhkan, adverbia keinginan, dan adverbia keharusan dalam Teks 

Terjemahan Alquran (TTA). 

D. Data dan Sumber Data 

a. Data  
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Data dalam penelitaian bahasa dibedakan dari objek penelitian 

(atau gegenstand). Data dapat didefinisikan atau dijadikan sebagai 

bahan penelitian dan bukan sebagai objek penelitian (Sudaryanto, 

1990:1-3).  Data penelitian ini adalah data kualitatif  yang dikarenakan 

pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Wujud datanya 

yaitu satuan lingual yang berupa adverbia penanda modalitas pada 

TTA. Data tersebut hanya diperoleh pada teks terjemahan Alquran 

yang mengandung etika berbahasa. Sumber data yang digunakan 

adalah teks terjemahan Alquran dari terbitan kerajaan Arab Saudi. 

Berikut contoh data yang dimaksud. 

(1) Al-Baqarah (2):70 

Teks Ayat: 

َنا َ َ ا َ َ  وا ُيَ  َ   ِه َّب   ِه َ  َما اَّبَنا  ُيُل ُي نِّي   َ َّب َ  اََنا واْا ُل  َ واُل وْا  َ  ُلو َ  والَّب ُل  َشاء  ِه  َو ِهنَّبا َعَليُيْا  .َا ُل ْا

Terjemahan: 

“Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar 

Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, 

karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan 

Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk 

memperoleh sapi itu)." (Al-Baqarah (2):70) 

 

Adverbia Penanda Modaitas (menyungguhkan): 

(a) karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami. 

(b) dan Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk 

(untuk memperoleh sapi itu). 

(2) Al-Baqarah (2):71 

Teks Ayat: 



40 
 

 
 

َي َ   َّب  مُلَسلَّبَ  ٌة  واَْا ْا َ  َ سْا ِه  َو َ  وَا ْا َ   ُل ِه ُل  َ اُل اٌة   َّب   ُيَ َ  ٌة   ِهنُيَّبَ ا  ُي ُل اُل   ِهنَّب ُل  َ واَ   وا َ   َااُل وْا  فِهيَ ا شِه

َ لُل  َ  َ ااُلووْا  َوَما َفَذََبُل َ ا  ِهااَْا نِّي   ِه ْا َ    . ُي ْا

Terjemahan: 

“Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu 

adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah 

dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada 

belangnya." mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan 

hakikat sapi betina yang sebenarnya". kemudian mereka 

menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan 

perintah itu.” (Al-Baqarah (2):71) 

 

Pada data (1) dalam QS (2:70) terdapat dua buah adverbia 

modalitas dengan penanda masih dan insya Allah akan. Pada data (2) 

dalam QS (2:71) terdapat satu adverbia modalitas dengan penanda  Allah 

berfirman. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen 

dan arsip merupakan bahan tulis yang berhubungan dengan satu 

peristiwa atau aktivitas tertentu (Sutopo,  2002:73). Dokumen yang 

digunakan yaitu jenis informasi tertulis, yaitu teks terjemahan dari 

Kitab Suci Alquran dan terjemahannya yang dipublikasikan oleh 

Kerajaan Saudi dan dihadiahkan kepada jamaah haji Indonesia. 

Alquran dan terjemahannya ini merupakan hadiah dari Khadim al 

Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci). Penerbitan ini 

dibawah pengawasan Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia tahun 

1412 H. Data yang diteliti yaitu data yang sudah terangkum dalam 
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Teks Terjemahan Alquran yang mengandung etika berbahasa sejumlah 

46 surat dan 111 ayat (Sabardila, dkk. 2003). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode merupakan alat atau prosedur dan teknik yang dipilih 

dalam melaksanakan penelitian (Djajasudarma, 1993:3-4). Metode 

penelitian bahasa berhubungan erat dengan tujuan penelitian bahasa, 

penelitian bahasa bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji data serta 

mempelajari fenomena-fenomena kebahasaan. Menurut Sudaryanto 

(2015:25) teknik merupakan jabaran dari metode yang ditentukan oleh alat 

yang dipakai. Teknik lebih bersifat eksplisit dan nyata. Teknik dapat 

didefinisikan sebagai konkretisasi metode yang bersifat abstrak, yang 

“bentuk”nya ditemukan oleh alat tertentu (relevan) yang dapat digunakan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak. 

Metode simak adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyimak penggunaan bahasa pada objek yang diteliti. Di samping 

metode simak digunakan juga metode dokumentasi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik simak dan teknik 

catat.  

Teknik simak dipakai untuk menyimak teks terjemahan Alquran 

(TTA) untuk mengidentifikasi data-data tentang berbagai  penggunaan 

satuan lingual yang mengandung  adverbia. Teknik catat dipakai untuk 

mencatat data-data penggunaan satuan lingual yang mengandung  adverbia 

yang terdapat pada teks terjemahan Alquran (TTA). Analisis dokumen 

dilakukan terhadap semua informasi tertulis, baik yang tersurat maupun 
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yang tersirat yang terkait dengan penelitian ini, misalnya untuk 

mengidentifikasi kajian-kajian yang terkait dengan penggunaan  adverbia 

pada sumber lain. Dokumen yang dimaksud adalah teks terjemahan 

Alquran (TTA).  

Untuk mendapatkan data peneliti harus menganalisis satuan-satuan 

lingual yang menggunakan  adverbia. Untuk dapat menentukan satuan 

lingualnya yang berupa data, peneliti harus memiliki intuisi kebahasaan 

untuk bisa membedakan  adverbia dan bukan  adverbia penanda jumlah. 

Untuk menentukan  bentuk, makna, dan kategori modifikatornya peneliti 

harus memiliki kepekaan terhadap satuan lingual dalam suatu kalimat. Di 

samping  itu, peneliti harus bisa menerapkan teori morfologi dan sintaksis 

yang terkait. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan tahapan-tahapan. 

Tahap pertama, untuk mendapatkan data peneliti menyimak satuan lingual 

yang menggunakan abverbia, yakni adverbia penanda modalitas 

menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan. Untuk dapat 

menentukan satuan lingual yang termasuk dalam data. Peneliti juga harus 

memiliki intuisi kebahasaan untuk dapat membedakan yang termasuk 

dalam adverbia atau bukan. Kedua, setelah mendapatkan sejumlah data 

berdasarkan penanda modalitasnya, peneliti mengelompokkan data 

berdasarkan tujuan penelitian, yaitu data adverbia penanda modalitas 

menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan. Ketiga, untuk 

memudahkan dalam penelitian, peneliti melakukan tabulasi data sesuai 

kebutuhan analisis. Beberapa tabel tersebut: (1) data berupa penanda 
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modalitas menyungguhkan, (2) data dalam penanda modalitas, (3) data 

berupa penanda modalitas keinginan, (4) data berupa penanda modalitas 

keharusan. 

F. Keabsahan Data 

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang benar-benar 

sesuai  dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi 

penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketepatan 

memiliki sumber data dan teknik pengumpulanya, tetapi juga diperlukan 

bagi penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari 

ketepatan memiliki sumber data dan teknik pengumpulanya, tetapi juga 

diperlukan teknik pengembangan validasi datanya (Sutopo, 2002:77-78). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengabsahan 

yakni trianggulasi data. Peneliti memilih teknik tersebut karena mampu 

menghasilkan data yang memang memiliki kesesuaian dengan data primer. 

Karena data dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni Teks 

Terjemahan Alquran (TTA). Siswantoro (2010:72) adapun teknik yang 

digunakan dalam proses validasi dikenal dengan nama triangulasi, yakni 

tindakan menguji atau mengecek data temuan dengan temuan lain selagi 

tidak adanya kekontrasan atau asal adanya kesesuaian antara satu dengan 

yang lain. Setidaknya terdapat empat jenis trianggulasi yaitu: 1) 

trianggulasi data. 2) trianggulasi metode, 3) trianggulasi teori, 4) 

trianggulasi peneliti yang meliputi: teknik diskusi dan teknik seminar. 
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Sutopo (2002:92) menyatakan bahwa ada enam macam teknik 

trianggulasi. Trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologi yang bersifat multiperspektif. 

a. Trianggulasi data, teknik ini mengarahkan peneliti agar di 

dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam 

sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Sumber yang 

satu dapat teruji kebenarannya bila dibandingkan dengan data 

sejenis dari sumber yang lain, bukan teknik pengumpulan 

datanya. 

b. Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data ataupun 

simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan bisa diuji 

validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 

c. Trianggulasi metodologis, pengujian keabsahan data dengan 

teknik ini bisa dilakukan oleh seorang penelitian dengan cara 

mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik 

atau metode pengumpulan data yang berbeda. 

d. Trianggulasi teoretis, dilakukan penelitian dengan 

menggunakan prespektif lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. 

e. Trianggulasi sumbe data, peneliti melakukan observasi secara 

langsung. 

f. Trianggulasi tekni, penelitian melakukan wawancara atau 

observasi dan dokumen untuk mencari kebenaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas metode yang digunakan adalah metode 

trianggulasi teori dan trianggulasi peneliti. Trianggulasi teori ini dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan lebih dari satu teori dalam mengulas 

permasalahan-permasalahan yang dikaji. Dari beberapa teori tersebut maka 

akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap. Sehingga bisa dianalisi dan 

ditarik kesimpulan yang lebih utuh serta menyeluruh (Sutopo, 2002:82). 

Trianggulasi sumber ini dilakukan dengan cara menggali informasi 

dari catatan atau arsip dan dokumen yang berkaitan dengan adverbia. 

Trianggulasi peneliti mengandung maksud bahwa hasil penelitian baik 

data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa 

diuji validitasnya dari beberapa peneliti (Sutopo, 2002:81). Trianggulasi 
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peneliti dimaksudkan antara lain untuk menghindari bias individu pada 

peneliti tnggal. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian yang 

dilakukan ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode padan dan metode agih. 

Analisis dengan metode padan adalah analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan alat yang berada di luar terlepas dan tidak menjadi bagian 

dari bahasa yang bersangkutan. Metode padan yang digunakan adalah 

subjenis padan referensial. Metode padan subjenis referensial adalah 

metode analisis bahasa yang alat penentunya adalah referen yang 

terkandung  pada satuan data. Metode ini digunakan untuk menganalisis  

makna adverbia dan jenis penanda adverbia pada TTA (Sudaryanto, 

2015:16). 

Teknik merupakan jabaran dari metode yang ditentukan oleh alat 

yang dipakai. Teknik bersifat konkretisasi metode yang bersifat abstrak, 

yang “bentuk”nya ditentukan oleh alat tertentu (relevan) yang digunakan 

(Sudaryanto, 2015:25). Oleh karena itu, pemahaman tentang alat yang 

dipakai sangat diperlukan. 

Al-Maidah (5): (63) 

Teks Ayat: 

َ ا ُل ُل  َ وْا َ  َ ا ُل  وا َّب َّبانِهيُّي  َ   ُينُيْا لِه ِه ُل  واِه ْاَ   ُي ْا ِهِه ُل  َعن َووَا ْا نُي ُل  َ  َ انُل وْا  َما اَ ِه ْا َ  واسُّي ْا َ  َوَ  ْا َ  ْا . 

Terjemah: 

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak 

melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang 

haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan”. 
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Adverbia yang ditemukan: 

(1) Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan”     

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian mencakup langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap. 

Dimulai dari pengumpulan data, berupa identifikasi data dari sumber data, 

setelah itu data diklasifikasi seuai dengan jenis yang dibutuhkan, yaitu 

data adverbia penanda modalitas kepastian, menyungguhkan, keinginan, 

dan kehrusan, dibutuhkan ketajaman intuisi peneliti untuk menyinkronkan 

data dengan teori acuan. Langkah berikunya penetiti menganalisis data 

sesuai dengan tujuan penelitian pada TTA dengan stuktur. Terakhir 

peneliti menarik simpulan dari penulisan laporan.  

I. Sistematika Laporan Penelitian 

Sistematika penulisan laporan penelitian tesis ini mengikuti 

panduan yang dikeluarkan oleh Program Studi terdiri atas lima bab yang 

setiap babnya memuat pokok permasalahan yang berbeda. Bab pertama 

adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup, fokus 

kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, 

penjelasan istilah. Bab kedua berisi landasan teori yang mencakup kajian 

penelitian yang relevan, kajian teori, kerangka konseptual. Bab ketiga 

berisi metode penelitian yang mencakup didalamnya jenis dan strategi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, prosedur 

penelitian. Bab keempat berisi hasil penelitian, pembahasan, dan 
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proposisi hasil penelitian. Bab kelima adalah penutup yang berisi 

simpulan, implikasi, dan saran. 

 

 

 

 


