BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya kualitatif. Adapun

penelitian kualitatif menurut Moleong (2005, hlm. 6) adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara
holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan
cara mendeskripsikan suatu fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Oleh karena
itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik. Tujuan
digunakannya metode ini yaitu untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara
sistematis mengenai objek yang diteliti, yaitu mengenai pembentukan nomina dengan
penambahan sufiks dalam teks berbahasa Jerman. Dengan metode ini, peneliti
menjabarkan proses pembentukan nomina dengan penambahan sufiks serta menelaah
fenomena-fenomena grammatikal apa saja yang terdapat didalamnya.

B.

Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah nomina yang terbentuk dengan penambahan

sufiks, baik yang berasal dari kelas kata lain atau dari kelas kata yang sama yaitu,
nomina. Objek yang diteliti berupa nomina bahasa Jerman yang ditemukan di dalam
teks. Adapun objek penelitian ini diambil dari buku non fiksi Mein Job, meine
Sprache, mein Land: Wie Integration gelingt. Buku tersebut merupakan karya dari
seorang politisi Jerman, Omid Nouripour. Sejak tahun 2002, ia bergabung ke dalam
dewan federal eksekutif BÜNDNIS 90 atau juga disebut Die Grünen dan sejak tahun
2006 ia merupakan anggota parlemen negara Jerman. Dalam buku karya Omid
Nouripour tersebut cukup banyak ditemukan objek penelitian yang bervariasi dan
memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud adalah data berupa nomina yang
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dibentuk dengan penambahan variasi sufiks yang cukup dan dibentuk dari kata dasar
berupa kelas kata yang berbeda-beda.

C.

Teknik Penelitian
Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam pengumpulan data dan

pendeskripsian data. Adapun tahapan tersebut mencakup kepada teknik penelitian,
antara lain sebagai berikut:
1.

Studi kepustakaan
Pada tahapan ini peneliti mencari dan mempelajari teori dari buku-buku yang

relevan dan informasi tambahan dari internet berupa website hingga menetapkan
beberapa sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
2.

Pengumpulan data
Peneliti mengumpulkan dan mencatat objek yang diteliti berupa nomina yang

terbentuk dari penambahan sufiks yang terdapat dalam korpus data. Adapun korpus
data yang digunakan adalah buku non-fiksi yang berjudul Mein Job, Meine Sprache,
Mein

Land:

Wie

Integration

gelingt.

Selanjutnya,

data

yang

terkumpul

diklasifikasikan berdasarkan sufiks pembentuknya dan kata dasarnya.
3.

Pengolahan data
Pada tahap ini data yang terkumpul berupa nomina yang terbentuk dengan

penambahan sufiks dianalisis lebih lanjut yang mengacu pada rumusan masalah dan
tujuan penelitian ini.
4.

Penarikan kesimpulan
Tahap ini merupakan tahapan terakhir. Peneliti menyimpulkan hasil analisis

pembentukan nomina dengan penambahan sufiks yang terdapat pada korpus data.

D.

Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil analisis data yang

dilakukan oleh peneliti. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
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1.

Mengumpulkan teks bahasa Jerman berupa majalah, buku-buku fiksi dan nonfiksi yang di dalamnya terdapat banyak objek yang diteliti, yaitu nomina yang
terbentuk dengan penambahan sufiks, lalu memutuskan sumber data atau
korpus yang akan digunakan untuk penelitian.

2.

Memusatkan pencarian pada nomina yang terbentuk dengan penambahan sufiks
dalam korpus data yang digunakan.

3.

Mengumpulkan dan mencatat data yang mengandung nomina yang terbentuk
dengan penambahan sufiks. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah
metode purposive sampling.

4.

Mengklasifikasikan data berdasarkan sufiks pembentuknya dan kata dasarnya.

5.

Selanjutnya data dianalisis cara pembentukannya serta maknanya dan fenomena
grammatik yang terdapat dalam pembentukan nomina dengan penambahan
sufiks.

6.

Menyimpulkan hasil analisis pembentukan nomina dengan penambahan sufiks.
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