BAB III
METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini dibahas mengenai rancangan alur penelitian yang
meliputi desain penelitian, objek penelitian, pengumpulan data, analisis data dan
sumber data. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif. Pada
penelitian ini diperlukan objek sebagai sumber data atau korpus penelitian, selain
itu, dibutuhkan juga instrumen penelitian.
A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
analisis deskriptif, karena penelitian ini berfokus pada deskripsi bentuk latihan
pelafalan (Ausspracheübungen) yang terdapat dalam buku ajar Netzwerk A1Kursbuch.
Metode ini terdiri dari beberapa langkah penelitian, yaitu perumusan
masalah, pengumpulan data, identifikasi data, analisis data dan penarikan
simpulan terkait bentuk latihan pelafalan (Ausspracheübungen) yang terdapat
dalam buku ajar bahasa Jerman yang berjudul Netzwerk A1 Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan serta mendapatkan
gambaran objektif mengenai materi yang tersedia dalam buku ajar terkait kategori
tipe latihan dan tema fonetik yang dibahas dan juga kesesuaian materi dengan
GER.
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Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut:
Menentukan dan merumuskan masalah

Mengumpulkan data

Mengidentifikasi data

Menganalisis data

Menarik kesimpulan

Menyusun laporan penelitian
Gambar 3.1 Desain Penelitian
Sumber: Dokumentasi Peneliti
Desain penelitian atau kerangka penelitian di atas merupakan peta dalam
penelitian yang berguna sebagai panduan dalam meneliti.

B. Objek dan Tempat Penelitian
Dalam subbab ini dipaparkan mengenai objek penelitian serta tempat dan
waktu pelaksanaan penelitian yang dapat

memberikan informasi

yang

berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.
1.

Objek penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah latihan-latihan pelafalan

dalam buku ajar. Adapun sumber data penelitian ini adalah buku ajar Netzwerk A1
Deutsch als Fremdsprache Kursbuch. Buku ajar Netzwerk ditulis oleh Stefanie
Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz dan Tanja Sieber. Buku ini diterbitkan pada
tahun 2017 oleh Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart yang terdiri dari Kurs- dan
Arbeitsbuch. Dalam penelitian ini yang digunakan hanya Kursbuch karena latihan
pelafalan yang tersedia dalam Arbeitsbuch jenisnya sama dengan latihan yang
tersedia pada Kursbuch.

Tengku Fitrini Nurrachmah, 2020
ANALISIS AUSSPRACHEÜBUNGEN DALAM BUKU AJAR NETZWERK A1
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

40

Desain penelitian ini tidak membutuhkan partisipan atau keterlibatan
responden karena penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu bagian
pengerjaan penelitian ini seluruhnya terdapat dalam objek penelitian itu sendiri
yaitu buku ajar Netzwerk A1-Kursbuch.

2.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman

Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini dimulai dengan penyusunan
proposal dan diakhiri dengan tahap pengolahan data serta penarikan simpulan.
Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan, yaitu dari
bulan Januari hingga Mei 2020.

C. Pengumpulan Data
Pada pengumpulan data dipaparkan seluruh data yang telah diidentifikasi,
dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam tabel. Data yang dimaksud yaitu, latihan
pelafalan yang menjadi objek penelitian dalam buku ajar Netzwerk A1-Kursbuch
yang menjadi sumber data penelitian.
1.

Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel analisis yang

terbagi menjadi dua jenis. Tabel pertama berisi dokumentasi mengenai kategori
tipe latihan dari tiap Kapitel, tema dari Ausspracheübungen dan lokasi data berupa
keterangan halaman. Adapun tabel kedua berisi dokumentasi mengenai tema
fonetik Ausspracheübungen dari tiap Kapitel dan keterangan halaman. Tipe
latihan dan tema fonetik latihan pelafalan (Ausspracheübungen) dianalisis
berdasarkan teori Dieling dan Hirschfeld (2000).
2.

Tahap-tahap Penelitian
Subbab ini berisi uraian mengenai tahap-tahap yang dilaksanakan dalam

penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari studi kepustakaan, pengumpulan data,
pengolahan data, penarikan simpulan, dan penyusunan laporan hasil penelitian.
a. Studi Kepustakaan
Penelitian ini dimulai dari studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca
dan memahami buku, jurnal, atau referensi lain untuk mencari teori-teori yang
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relevan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu
tentang latihan pelafalan (Aussprache). Selanjutnya data yang terdapat dalam
buku ajar Netzwerk A1-Kursbuch dikumpulkan. Hal tersebut dilakukan untuk
mendapatkan data yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan masalah yang
diteliti serta memperkaya pengetahuan awal dan pemahaman untuk melakukan
penelitian ini.
b. Pengumpulan Data
Pada tahap ini data yang dikumpulkan berupa latihan-latihan pelafalan yang
terdapat dalam setiap bab atau Kapitel yang disajikan dalam buku ajar. Tahap
pengumpulan data dimulai dengan mencari dan mengumpulkan data penelitian
dari sumber data.
c. Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan dari sumber data dianalisis, kemudian diolah
dengan cara diklasifikasi berdasarkan bentuknya menurut tipe latihan dan tema
fonetik yang dikemukakan oleh Dieling dan Hirschfeld (2000).
d. Penarikan Simpulan
Penarikan simpulan dilakukan setelah pengolahan data selesai dan data telah
dianalisis dan ditelaah secara mendalam, kemudian ditarik simpulan dari data
tersebut berupa materi Ausspracheübungen, kategori tipe latihan, tema fonetik
yang dilatihkan dalam Ausspracheübungen pada buku ajar bahasa Jerman
Netzwerk A1 serta kesesuaian materi Ausspracheübungen dengan GER.
e. Penyusunan Laporan Penelitian
Hasil penelitian disusun dari awal hingga akhir.
D. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis
deskriptif. Data yang akan dianalisis merupakan gambaran dan pengklasifikasian
dari kategori tipe latihan dan tema fonetik latihan Aussprache yang terdapat di
dalam buku ajar Netzwerk A1-Kursbuch. Tahap-tahap analisis data yang
digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kategori tipe latihan dan tema
fonetik dalam buku ajar Netzwerk A1 adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data berupa latihan pelafalan yang terdapat dalam buku ajar
Netzwerk A1-Kursbuch yang menjadi sasaran dalam penelitian.
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2. Menganalisis data berdasarkan bentuk-bentuk tipe latihan pelafalan menurut
Helga Dieling dan Ursula Hirschfeld (2000).
3. Mengklasifikasi data ke dalam kelompok kategori tipe latihan dan tema
fonetik dalam bentuk tabel analisis.
4. Menyimpulkan hasil akhir dari data yang telah dianalisis.

E. Sumber Data
Buku ajar Netzwerk adalah salah satu buku ajar bahasa Jerman yang beredar
di Indonesia dan dipergunakan di beberapa SMA maupun perguruan tinggi di
Indonesia. Rangkaian buku ajar Netzwerk ditulis oleh Stefanie Dengler, Paul
Rusch, Helen Schmitz dan Tanja Sieber. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017
oleh Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart dan terdiri dari Kurs- dan Arbeitsbuch
yang juga dilengkapi dengan DVD-ROM berisi Audio- dan Videodataien,
Grammatikübersicht, dan Alphabetische Wortliste. Buku ajar ini disusun
berdasarkan Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER) yang merupakan
kerangka acuan untuk perkembangan perencanaan pembelajaran bahasa sasaran,
pedoman kurikulum, ujian-ujian dan bahan ajar di seluruh Eropa, yang salah
satunya mengatur tentang Aussprache. Selain itu buku ajar ini juga dapat
digunakan sebagai acuan untuk menempuh ujian Zertifikat Deutsch.
Buku Netzwerk A1 mencakup materi pembelajaran kosakata dan tata bahasa
serta latihan pelafalan. Ada juga media penunjang yang membantu dalam proses
pembelajaran dan pengajaran yang antara lain berisi dua CD audio dengan teks
audio dan latihan pelafalan, serta DVD yang melatihkan Hörsehverstehen dengan
bantuan film.
Dalam Kurs- und Artbeitsbuch terdapat latihan-latihan yang mencakup
keterampilan

menyimak

(Hörverstehen),

keterampilan

berbicara

(Sprechfertigkeit), keterampilan membaca (Leseverstehen), dan keterampilan
menulis (Schreibfertigkeit) yang terdiri atas 12 Kapitel. Terdapat juga empat
Plattform yang berfungsi sebagai pengulangan. Di dalam buku ini juga terdapat
latihan pelafalan (Ausspracheübungen) di bagian tengah dan bagian akhir setiap
Kapitel di Kursbuch.
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