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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan metode penelitian yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penelitian agar terlaksana dengan 

baik dan benar. Subbab yang akan dibahas yaitu desain penelitian, objek dan tempat 

penelitian, pengumpulan data serta analisis data penelitian. 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian 

dari awal hingga akhir. Salah satu hal yang paling penting dalam melakukan suatu 

penelitian ialah membuat desain penelitian. Desain penelitian adalah semua proses 

yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014, hlm. 

70). Penggunaan desain yang tepat dapat membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian dengan baik. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif bertujuan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi, atau hal lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian (Arikunto, 2013, hlm. 3). Metode ini digunakan dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan perubahan nomina menjadi adjektiva, memperoleh gambaran 

objektif mengenai seberapa banyak penggunaan adjektiva yang terbentuk dari 

nomina serta untuk mendeskripsikan fungsi adjektiva yang ditemukan pada 

kalimat. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan data linguistik yang akan dianalisis. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah semua adjektiva yang berasal 

dari nomina. Objek tersebut didapatkan dari korpus penelitian berupa kalimat yang 

di dalamnya mengandung adjektiva yang berasal dari nomina. Korpus tersebut 

bersumber dari teks yang terdapat pada buku Studio d A1, A2, dan B1. Jenis teks 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks narasi, teks percakapan, dialog, 

dan surat.  
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C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai 

instrumen penelitian dan prosedur penelitian. 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa lembaran pedoman 

analisis yang terdiri dari beberapa tabel. Lembaran tersebut akan digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa adjektiva yang berasal dari nomina yang ditemukan 

dalam korpus penelitian. Adjektiva yang telah dikumpulkan kemudian 

dikelompokkan ke dalam tabel berdasarkan penambahan sufiks yang digunakan dan 

fungsi adjektiva pada kalimat (fungsi predikatif, atributif, dan adverbial).  

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Prosedur penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Studi Kepustakaan 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. 

Peneliti membaca dan mempelajari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam buku 

sumber yaitu Studio d A1, A2, dan B1 untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 

teoretis yang berhubungan dengan pembentukan adjektiva dari nomina. 

b) Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan objek penelitian dengan 

menelaah sumber data. Data tersebut berupa adjektiva yang berasal dari nomina 

yang ditemukan pada beberapa jenis teks dan ditulis dalam bentuk kalimat. 

c) Pengolahan Data 

Peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis 

adjektiva yang dibentuk dari nomina. Adjektiva tersebut kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan penambahan sufiks dan fungsi adjektiva dalam kalimat. 

Untuk mengetahui adjektiva tersebut berasal dari nomina, peneliti 

menggunakan kamus Deutsch Wörterbuch Offline versi 3.6 yang diunduh dari Play 

Store sebagai acuan. Selanjutnya untuk memperoleh terjemahan bahasa Indonesia 
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dari adjektiva, peneliti menggunakan kamus Jerman – Indonesia (Heuken, Adolf 

SJ. 2007. Deutsch – Indonesisches Wörterbuch) yang kemudian  disesuaikan 

dengan konteks kalimat. 

d) Penarikan Simpulan 

Setelah pengolahan data selesai, peneliti menyimpulkan hasil penelitian. 

e) Penyusunan Laporan Penelitian 

Pada tahap akhir, peneliti menyusun hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

D. Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (2007, hlm. 18), terdapat tiga tahap analisis 

data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Untuk 

memperjelas proses analisis data tersebut, berikut langkah-langkah yang dilakukan 

pada penelitian ini. 

1. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap awal analisis, peneliti 

mengumpulkan objek yang terdapat dalam sumber data. Objek tersebut berupa 

adjektiva yang berasal dari nomina. 

2. Penyajian Data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

kata lain, peneliti mengolah data yang telah diperoleh untuk selanjutnya ditarik 

simpulan. Pada tahap ini, adjektiva yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai 

dengan sufiks yang digunakan. Selain itu, adjektiva tersebut juga 

diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam kalimat (fungsi predikatif, 

atributif, dan adverbial). Selanjutnya dideskripsikan dengan statistik sederhana 

berdasarkan frekuensi kemunculannya. 

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi, adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. Verifikasi merupakan kegiatan meninjau 

kembali atau mengoreksi ulang data yang telah dikumpulkan. Simpulan 

diperoleh dari data yang telah dianalisis dan diverifikasi, serta merupakan 

jawaban dari daftar pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. 


