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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka metode yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penulis 

melakukan beberapa tahap penelitian meliputi merumuskan masalah, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan 

data hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan 

komposita ajektiva dan unsur imbuhan pada komposita ajektiva serta frekuensi 

munculnya ajektiva dalam sumber data yaitu teks bahasa Jerman tema kesehatan. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Objek penelitian ini adalah gabungan kata yang merupakan komposita 

ajektiva dalam teks bahasa Jerman tema kesehatan. Dipilih tema kesehatan, 

karena tema tersebut tidak hanya membahas mengenai penyakit saja melainkan 

juga membahas topik-topik seperti lingkungan, kecantikan, gaya hidup dan 

sebagainya yang mana topik-topik tersebut menggambarkan keaadaan atau sifat. 

Hal tersebut sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini yaitu ajektiva dimana 

ajektiva adalah jenis kata yang berfungsi untuk menggambarkan sifat dan keadaan 

seseorang atau benda. Oleh karena itu diduga dalam teks bahasa Jerman tema 

kesehatan ini banyak ditemukan kalimat-kalimat yang mengandung komposita 

ajektiva. Objek penelitian ini diambil dari teks bahasa Jerman yang terdapat dalam 

layanan berita dan informasi online Spiegel Online dan Deutsche Welle. Dipilih 

Spiegel Online dan Deutsche Welle karena bisa diakses di Internet dan pada 

sumber berita ini banyak terdapat artikel-artikel yang berhubungan dengan 

kesehatan. Spiegel Online dan Detsche Welle merupakan sumber berita dan 

informasi di Jerman yang memuat informasi-informasi berbagai topik seperti 

kesehatan, ekonomi, politik serta pengetahuan mengenai kehidupan di Jerman. 

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai awal Februari 2017 yang dimulai 

dengan tahap penyusunan proposal  hingga oktober 2017 yang diakhiri dengan 

pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di 
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C. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan objek yang akan diteliti 

dalam sumber data. Data yang dibutuhkan penulis yaitu gabungan kata yang 

merupakan komposita ajektiva. Data tersebut diambil dari beberapa teks bahasa 

Jerman tema kesehatan yang terdapat dalam layanan berita dan informasi online 

yaitu Spiegel online dan Deutsche Welle. Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini berupa tabel. Tabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan data 

berupa komposita ajektiva yang ditemukan dalam sumber data. Pengelompokan 

data berdasarkan pada bentuk-bentuk komposita ajektiva menurut Bopp yaitu 

komposita ajektiva yang terbentuk dari nomina dan ajektiva, ajektiva dan ajektiva, 

verba dan ajektiva, adverbia dan ajektiva, serta pronomina dan ajektiva. 

 

D. Analisis Data 

Pada penelitian ini data dianalisis sesuai dengan pengumpulan data dan 

klasifikasinya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Pada analisis data digunakan media diagram pohon menurut 

Young Cho dkk. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk 

menjelaskan proses pembentukan komposita ajektiva, sedangkan diagram pohon 

digunakan untuk menganalisis komponen-komponen pembentuk komposita 

ajektiva. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis 

data.  

1. Mengumpulkan komposita ajektiva dan mengelompokkan komposita ajektiva 

tersebut sesuai dengan tipe-tipe dasar komposita ajektiva. 

2. Menganalisis komponen-komponen pembentuk komposita ajektiva 

menggunakan diagram pohon. 

3. Menganalisis pembentukan komposita yang ditemukan pada sumber data 

dengan metode analisis deskriptif. 

4. Mengidentifikasi unsur imbuhan pada komposita ajektiva. 

5. Menyimpulkan hasil akhir. 


