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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada metode penelitian akan dibahas mengenai cara dalam pelaksanaan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non interaktif atau 

penelitian analitis terhadap sumber data yang berupa dokumen. Dokumen atau 

Objek penelitan tersebut adalah materi Landeskunde dalam buku ajar Schritte 

International A1-2. 

 

A. Desain Penelitian. 

   Dalam penelitian ini pengumpulan data akan berbentuk penggambaran 

atau pemaparan dengan jelas, terperinci dan mendalam. Analisis deskriptif 

adalah sebuah penelitian untuk menggambarkan secara jelas, terhadap 

pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelum peneliti melakukan 

penelitian. Selain itu analisis deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti. Oleh sebab 

itu, penggunaan metode kualitatif noninteraktif atau penelitian analitis ini 

bertujuan untuk mendapat gambaran data objektif, fakta-fakta dan kondisi 

mengenai materi muatan Landeskunde dalam buku ajar bahasa Jerman Schritte 

International.  

 

B. Pengumpulan Data  

Teknik penelitian digunakan untuk mendapatkan teori, informasidan data 

yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Objek Penelitian 

Buku ajar Schritte International  

 

2. Kriteria Analisis 

Kriteria analisis yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis integrasi 

muatan Landeskunde dengan aspek keterampilan berbahasa berdasarkan 
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klasifikasi tema dan aspek Landeskunde menurut Penning dan Europarat yang 

di sajikan dalam bentuk tabel dengan penjabaran secara deskriptif. 

 

C. Tahap-tahap Penelitan 

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan membaca buku, 

jurnal, dan atau referensi lain untuk mencari teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan penelitian ini.  

b. Pengumpulan Data 

Peneliti mencari dan mengumpulkan objek penelitian yang terdapat di 

dalam sumber data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai materi 

Landeskunde dalam buku ajar Schritte Internasional 

c. Pengolahan Data 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai materi Landeskunde yang 

terdapat dalam sumber data lalu menganalisis setiap isi berdasarkan tema dan 

aspek muatan Landeskunde menurut Penning dan Europarat.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Setelah pengolahan data selesai, peneliti menyimpulkan hasil 

penelitiannya.  

e. Penyusunan Laporan Penelitian 

Peneliti menyusun hasil penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan dan   

menganalisis materi Landeskunde yang terintegrasi dalam pembelajaran 

keterampilan bahasa Jerman dalam buku Schritte International tingkat A1-2, 

yakni sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data berupa materi Landeskunde dalam buku Schritte 

International tingkat A1-2 yang menjadi sasaran dalam penelitian ; 

2. Menekankan pencarian data sesuai dengan yang telah dikemukakan dalam 

rumusan masalah; 
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3. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi yang 

dimulai dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek dan tema 

tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk melihat isi 

yang terkandung dari berbagai data yang telah terkelompok ke dalam 

masing-masing kategori; 

4. Data yang ditemukan kemudian diklasifikasikan dalam bentuk tabel 

berdasarkan  dan aspek-aspek dan tema muatan Landeskunde menurut 

Penning dan Europarat; 

5. Menyimpulkan hasil temuan pada data yang telah di analisis. 


