
 

Yulfitri, 2014 
ANALISIS PERUBAHAN AJEKTIVA MENJADI NOMINA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif fokusnya 

pada penunjukkan makna, deskripsi, dan penempatan data pada konteksnya masing-

masing dan sering kali dilukiskan dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka 

(Mahsun, 2007: 257). Dengan kata lain, hasil penelitian kualitatif bersifat deskriptif  

yang menggambarkan situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukan, maka 

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui 

metode ini, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu perumusan masalah, 

mengumpulkan dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian. Tujuan penggunaan metode ini 

adalah mengidentifikasi secara jelas bentuk adjektiva apa saja yang dapat diubah ke 

nomina yang berakhiran -heit dan –keit, mendeskripsikan perubahan bentuk dari 

adjektiva menjadi nomina yang berakhiran -heit dan –keit serta menganalisis fungsi 

nomina yang berakhiran -heit dan -keit pada kalimat dalam artikel yang diteliti.  
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B. Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah nomina yang 

berakhiran –keit dan –heit pada kalimat dalam artikel yang terdapat pada surat kabar 

Presse Und Sprache edisi November 2012 dan Februari 2013. 

 

C. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nomina yang 

berakhiran –heit dan –keit yang terdapat dalam surat kabar Presse Und Sprache edisi 

November 2012 dan Februari 2013. Surat kabar Presse Und Sprache merupakan 

salah satu surat kabar pembelajaran bahasa Jerman yang diterbitkan oleh penerbit 

Carl Ed. Schünemann KG di Bremen. Surat kabar ini terdiri dari 12 halaman yang 

berisi artikel tentang lingkungan, kultur, ekonomi, teknologi serta memberikan 

wawasan penting mengenai kehidupan di Jerman. Surat kabar ini dapat digunakan 

pembelajar untuk belajar bahasa Jerman karena kalimat dalam artikel menggunakan 

Deustch als Fremdsprache ‘bahasa Jerman sebagai bahasa asing’ dan setiap teks 

artikel dilengkapi glosarium untuk menerangkan kosakata yang dianggap susah. 

Selain itu, dalam surat kabar ini terdapat Übungen zu Leseverstehen ‘latihan untuk 

memahami teks’. Oleh karena itu penulis memilih surat kabar Presse Und Sprache 

sebagai majalah pembelajaran, sesuai untuk para pembelajar bahasa Jerman.   

 



44 

 

Yulfitri, 2014 
ANALISIS PERUBAHAN AJEKTIVA MENJADI NOMINA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

D. Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan tahap awal dalam penelitian ini. Dalam hal ini 

penulis mempelajari artikel yang terdapat dalam koran Presse Und Sprache untuk 

mendapatkan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dalam mengumpulkan data ini adalah mencari dan 

mengumpulkan objek yang akan diteliti pada artikel dalam koran berbahasa Jerman. 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan nomina yang berakhiran  –heit dan –keit yang 

terdapat pada artikel di surat kabar Presse Und Sprache. 

3. Pengolahan Data 

Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis nomina yang 

berakhiran –heit dan –keit yang terbentuk dari adjektiva. 

4. Kesimpulan  

Tahap terakhir adalah kesimpulan, pada tahap ini penulis menyimpulkan hasil 

dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

berdasarkan teori Gramatika Dependensi (TGD). Lucien Tesnière  merupakan pakar 

linguistik Perancis yang mengembangkan teori ini kemudian dikembangkan di 

Jerman oleh Engel. Penulis menggunakan teori Engel (2009) yang menyebut istilah 

Ergänzung untuk menunjukkan fungsi nomina dalam kalimat.  

Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data: 

1. Mengidentifikasi kalimat yang mengandung nomina berakhiran –heit dan –keit. 

2. Mengumpulkan nomina yang berakhiran –heit dan –keit yang terdapat sumber 

data. 

3. Menganalisis pembentukan nomina berakhiran –heit dan –keit yang berasal dari 

ajektiva dan menganalisis fungsi nomina berakhiran –heit dan –keit yang terdapat 

dalam kalimat. 

4. Menyimpulkan hasil akhir analisis data. 


