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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini dibahas prosedur pelaksanaan penelitian yang terdiri dari desain 

penelitian, objek dan tempat penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, agar 

dapat memecahkan dan menjelaskan masalah yang terdapat dalam penelitian 

mengenai Hörübungen atau latihan menyimak. 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif 

deskriptif. Metode ini berfokus pada data berupa gambar atau tulisan yang 

digunakan sebagai objek penelitian. Suryana (2010, hlm. 20) mendefinisikan 

metode deskriptif sebagai berikut: “metode yang digunakan untuk mencari unsur-

unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan 

mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterprestasikannya.”  

Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis latihan menyimak berdasarkan tiga jenis tugas 

sesuai tujuannya yaitu: vorbereitende Aufgaben, unterstützende Aufgaben dan 

weiterführende und vertiefende Aufgaben. 

 

B. Objek dan Tempat Penelitian 

Pada penelitian kualitatif deskriptif diperlukan partisipan objek dan tempat 

penelitian sebagai variabel yang diteliti, sarana dan informasi dalam 

mengumpulkan data. Pada subbab ini dipaparkan mengenai objek, tempat serta 

waktu yang dilakukan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah latihan menyimak yang terdapat dalam 

buku ajar Kursbuch Netzwerk A1 yang digunakan di Departemen Pendidikan 

Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penelitian ini yang 
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digunakan hanya Kursbuch karena latihan yang tersedia dalam Kursbuch sesuai 

dengan yang akan diteliti yaitu jenis tugas berdasarkan tujuannya. 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman pada 

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian, sidang proposal 

penelitian, penyusunan skripsi dan diakhiri dengan pengolahan data serta penarikan 

simpulan. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sepuluh bulan. 

 

C. Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data dipaparkan seluruh data yang telah diidentifikasi, 

dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam tabel. Data yang dimaksud yaitu, latihan 

menyimak yang menjadi objek penelitian dalam buku ajar Kursbuch Netzwerk A1 

yang menjadi sumber data penelitian. 

 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel sebaran 

Hörübungen yang mencakup jenis tugas berdasarkan tujuannya. Tabel pertama 

berisi sebaran Hörübungen, lokasi data berupa keterangan halaman dan tiga jenis 

tugas berdasarkan tujuannya menurut Rösler dan Würffel (2014). Adapun tabel 

kedua berisi kesesuaian latihan menyimak dengan Gemeinsamer europäischer 

Referenzrahmen (GER). 

 

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 relevan 

mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang 
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latihan menyimak (Hörübungen). Selanjutnya data yang terdapat dalam buku ajar 

Kursbuch Netzwerk A1 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 menyimak yang 

terdapat dalam setiap bab atau Kapitel yang disajikan dalam buku ajar Kursbuch 

Netzwerk A1. 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 menjadi tiga jenis tugas berdasarkan tujuannya menurut 

Rösler dan Würffel (2014). 

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 jenis Hörübungen yang terdapat di dalam Kursbuch Netzwerk A1, 

cakupan materi menyimak berdasarkan ketiga jenis tugas, serta kesesuaian latihan 

menyimak dalam Kursbuch Netzwerk A1 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 tiga jenis tugas berdasarkan tujuannya yang terdapat di dalam buku ajar 

Kursbuch Netzwerk A1. Tahap-tahap analisis data yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis tiga jenis tugas berdasarkan tujuannya yang 

terdapat di dalam buku ajar Netzwerk A1 adalah sebagai berikut:   

1. Memfokuskan pencarian dan mengumpulkan data berupa latihan menyimak 

yang terdapat dalam buku ajar Kursbuch Netzwerk A1 yang menjadi sasaran 

dalam penelitian. 
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2. Menganalisis data yang terkumpul sesuai dengan tiga jenis tugas berdasarkan 

tujuannya menurut Rösler dan Würffel (2014). 

3. Mengklasifikasi data ke dalam kelompok tiga jenis tugas berdasarkan 

tujuannya. 

4. Menyimpulkan hasil akhir dari data yang telah dianalisis. 
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