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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahasnya metode penelitian berupa desain penelitian, 

partisipan penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan 

validitas dan reabilitas sebagai berikut: 

3.1 Desain Penelitian 

Jonathan (2006:79) yang berasumsi bahwa desain penelitian bagaikan sebuah 

peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah bagi berlangsungnya 

proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Berg dalam Satori (2010) menjelaskan bahwa, “Qualitative 

Research (QR) thus refers to the meaning, concepts, definitions, characteristics, 

methapor, symbol, and descriptions of things”. ‘Penelitian Kualitatif (QR) dengan 

demikian yang mengarah kepada makna, konsep, definisi, karakteristik, kiasan, 

symbol dan deskripsi dari sesuatu’. 

Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif dijelaskan sebagai berikut:  

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penalitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah”. 

Melalui pemaparan para ahli sebelumnya, maka desain penelitian ini akan 

menggunakan metode kualitatif yang dirasa paling cocok. Metode kualitatif dipilih 

karena mengingat bahwa data pada penelitian ini bukanlah berupa angka melainkan 

berupa kata, yakni kata serapan. Adapula langkah-langkah prosedur penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Pembuatan Rancangan Penelitian 

a) Memilih Masalah 

 Melakukan pemilihan masalah yang akan diteliti dengan membaca literatur- 

literatur yang sudah ada sebelumnya. 
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b) Studi Pendahuluan 

 Melakukan studi literatur terhadap teori yang relevan mengenai kajian 

morfologi, khususnya kata serapan. 

c) Merumuskan Masalah 

 Dalam perumusan masalah, peneliti melakukan konsultasi dengan pihak 

dosen pembimbing untuk merumuskan fokus masalah yang akan dibahas pada 

penelitian. 

d) Memilih Pendekatan 

 Setelah merumuskan masalah peneliti memilih pendekatan yang akan 

digunakan untuk penelitian.  Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah kualitatif 

deskriptif. 

e) Menentukan Variabel  

 Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu 1) proses morfologi dari 

setiap kata serapan Korea yang berasal dari bahasa Inggris dan 2) bentuk struktur 

kata serapan Korea yang berasal dari bahasa Inggris. 

1) Pelaksanaan Penelitian 

a) Mengumpulkan Data 

 Melakukan pengamatan awal terhadap kata serapan Korea yang berasal dari 

bahasa Inggris utuk objek penelitian. Setelah melakukan pengamatan awal, kata 

serapan Korea yang berasal dari Inggris dikumpulkan sebagai data penelitian. 

b) Analisis Data 

 Setelah data dikumpulkan maka data harus diolah yaitu dengan cara 

melakukan analisis terhadap data sesuai dengan masalah yang dirumuskan. 

c) Validitas Data 

 Uji validitas data perlu dilakukan guna untuk menguji keabsahan dari hasil 

penelitian yang didapat oleh peneliti. 

2)  Pembuatan Laporan Penelitian 

a) Menarik Kesimpulan 

 Setelah validitas data peneliti akan menyimpulkan hasil pengolahan data 

pengamatan. 
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b) Menyusun Laporan  

Setelah dilakukan penelitian, kemudian disusun laporan hasil penelitian 

kemudian diberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 

3.2 Partisipan Penelitian 

Partisipan adalah semua orang atau manusia yang berpatisipasi atau ikut serta 

dalam suatu kegiatan. Menurut pandangan dari Sumarto (2003:17) partisipan yaitu, 

Pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara 

memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya 

terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan bersama. Maka partisipan dari penelitian ini adalah Ibu Jayanti Megasari, 

S.S., M.A. seorang dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Korea Universitas 

Pendidikan Indonesia yang memang kemampuan linguistiknya khususnya dalam 

bidang morfologi mumpuni untuk dijadikan sebagai pengamat pada tahap 

triangulasi 
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3.3 Data dan Sumber Data 

1) Data  

 Kuncoro (2009:145) menyatakan bahwa data adalah sekumpulan informasi. 

Data dalam penelitian ini adalah kata serapan bahasa Korea yang berasal dari 

bahasa Inggris. 

2) Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah sebagai 

berikut: 

a) Data Primer 

Menurut Sanusi (2012), data primer ialah data yang pertama kali dicatat dan 

di kumpulkan oleh peneliti. Jadi dapat kita simpulkan dari pendapat para ahli diatas 

bahwa data primer ialah data yang pertama kali dicatat dan diperoleh langsung dari 

sumbernya aslinya dengan tujuan tertentu. Sumber data primer penelitian ini antara 

lain adalah Koran Hanin Post yang terbit mulai dari November 2018 sampai Januari 

2019. Koran Hanin Post ini dipilih sebagai sumber data primer karena koran ini 

berisi berita atau hal yang terjadi di Indonesia atau hubungan antara Indonesia dan 

Korea dengan menggunakan bahasa Korea. Koran ini juga dipilih karena sesuai 

dengan pemaparan pada pendahuluan bahwa dalam sehari, puluhan kata serapan 

baru muncul pada koran. 

b) Data Sekunder 

 Kuncoro (2009:145) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang 

telah di kumpulkan oleh pihak lain, peneiliti dapat mencari sumber data ini melalui 

sumber data lain yang berkaitan dengan data yang ingin dicari. Data ini digunakan 

untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, 

literatur, penelitian relevan, buku, kamus dan lain sebagainya. Adapula tahap 

penggunaan data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mencari bahan pustaka untuk studi pendahuluan, karena sumber pustaka 

banyak yang berbahasa Korea, maka menggunakan kamus untuk membantu 

mempermudah pemahaman. 

2) Setelah merancang pendahuluan, sumber data sekunder berupa literatur 

mengenai morfologi dan kata serapan Korea digunakan untuk memperkuat 

penafsiran pada tahap analisis data.  
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3) Penelitian relevan juga diamati dan dipahami sebagai acuan penelitian dan 

mencari celah perbedaan dengan penelitian ini. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Nazir (2014:179) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah “Prosedur 

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Teknik 

pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti untuk penelitian ini adalah studi 

pustaka (library research). Studi pustaka, menurut Nazir  (2013:93) teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, 

literatur- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan. 

Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data teoritis dari buku, jurnal, 

atau referensi lain untuk dijadikan landasan dilakukannya penelitian. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Seliger & Shohamy (1989:126) yang menyatakan bahwa, 

“This, commonly used procedure in qualitative research, involves collecting data 

from documents and other materials, the content of which is reviewed and analyzed 

by a process known as content analysis”. Artinya studi pustaka, prosedur yang 

umum digunakan dalam penelitian kualitatif, melibatkan pengumpulan data dari 

dokumen dan sumber lain, yang kontennya dikaji dan dianalisis dengan proses yang 

dikenal sebagai analisis data. 

Metode studi pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan kata serapan Korea yang berasal dari bahasa Inggris yang terdapat 

pada koran Hanin Post. 

3.5 Analisis Data 

Menurut Riduwan (2013:51) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah 

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.  

Menurut Satori dan Komariah (2010:103) pengertian teknik pengumpulan 

data adalah sebagai Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur 

sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.  
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Adapula Ibrahim (2015:103) menyatakan bahwa analisis data merupakan 

kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan 

kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. 

Teknik analasisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis data dari Miles dan Huberman dalam Satori (2010) yang mengemukakan 

bahwa: 

“Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi  

data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification 

(kesimpulan atau verifikasi). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Analisis Data Miles dan Guberman 

1) Reduction Data (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007:16). 

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara memfokuskan pada 

hal-hal yang dianggap penting. Untuk memudahkan penelitian ini maka 

peneliti menggunakan instrumen tabel. Reduksi data diawali dengan membaca 

koran Hanin Post. Setelah membaca dan menelaah peneliti mengambil hal 

yang penting untuk dijadikan data penelitian, yaitu kata serapan Korea yang 

berasal dari bahasa Inggris. 
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Setelah memilah kata serapan Korea yang berasal dari bahasa Inggris, 

langkah selanjutnya adalah pemberian kode pada setiap data yang didapatkan, lalu 

klasifikasi bentuk kata serapan berdasarkan proses morfologinya. Proses morfologi 

kata serapan Korea terbagi menjadi tiga yakni, abreviasi, komposisi dan derivasi. 

Dikarenakan  banyaknya bentuk kata serapan Korea, maka untuk memudahkan 

peneliti membuat tiga tabel atau kartu data yang akan digunakan pada tahap ini, 

yaitu tabel abreviasi, tabel komposisi dan tabel derivasi. Data yang didapatkan akan 

dimasukan kedalam tabel sesuai jenis proses morfologinya. Seperti contoh berikut  

ini: 

Tabel 3.1 Klasifikasi Bentuk Abreviasi 

Keterangan: 

Sm : Pemenggalan semua 

Bl : Pemenggalan belakang 

Tg : Pemenggalan tengah 

TB : Kondensasi Tidak Beraturan 

Ab001 : Kode data abreviasi nomor 1 

 Setelah memasukan data dengan jenis proses morfologi abreviasi ke dalam 

kartu data abreviasi, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan klasifikasi 

No 
Kode 

Data  

Kata 

Serapan 

Bentuk 

Analisis 

Pemenggalan 
Dua 

Suku 

Kata 

Kondensasi 

Sm Bl  Tg 
Tipe 

AD 

Tipe 

' A- 

+ X' 

Tipe 

'X + 

-D' 

TB 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Ab001 

 

 

 

 

 

 

 

(Eeokheon) 

에어컨 

 

 

 

 

 

  

 

√ 

 

 

 

 

 

 

             

 Kata asal ‘air 

conditioner’ 

dipotong bagian 

belakangnya, 

yakni ‘ditioner’ 

menjadi 

‘aircon’ dengan 

pelafalan dan 

tulisan korea 

‘eokhon 

에어컨’. 
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bentuk serapan abreviasi, yang dikalkulasikan berdasarkan frekuensi, persentase 

dan urutan. 

Tabel 3.2 Distribusi Klasifikasi Bentuk Abreviasi 

  

Selanjutnya adalah apabila ditemukan data dengan jenis proses morfologi 

derivatif, maka data tersebut akan dimasukan ke dalam kartu data klasifikasi bentuk 

derivatif, sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Klasifikasi Bentuk Derivatif 

No 
Kode 

Data 

Kata 

Serapan 

Bentuk Analisis 

Prefiks Sufiks 

PKr PCn PAs SKr SCn SAs 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dv001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jeokallori) 

저칼로리  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Karena ‘(jeo)저’ merupakan 

prefiks dari kata Cina 

dilekatkan pada ‘calorie’ 

yang diasimilasi kedalam 

bahasa Korea  menjadi 

‘(Kallori) 칼로리’ sehingga 

muncul bentuk prefiks 

derivatif  ‘(jeokallori) 

저칼로리’ yang artinya 

rendah kalori. 

 

Keterangan: 

PKr : Derivatif Prefiks Korea 

PCn : Derivatif Prefis Cina 

PAs : Derivatif Previks Asing 

SKr : Derivatif Sufiks Korea 

No Bentuk Abreviasi Frekuensi Persentase Urutan  

 1 Pemenggalan Semua       

 2 Pemenggalan Belakang       

 3 Pemenggalan Sisi       

4 Dua Suku Kata    

 5 Tipe AD       

 6 Tipe ' A- + X'       

 7 Tipe 'X + -D'       

 8 Kondensasi Tidak Beraturan       

∑       
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SCn : Derivatif Sufiks Cina 

SAs : Derivatif Sufiks Asing 

Dv001 : Kode data derivatif nomor 1 

 Setelah memasukan data dengan jenis proses morfologi derivatif ke dalam 

kartu data derivatif, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan klasifikasi bentuk 

serapan derivatif, yang dikalkulasikan berdasarkan frekuensi, persentase dan urutan. 

Tabel 3.4 Distribusi Klasifikasi Bentuk Derivatif 

No Bentuk Derivatif Frekuensi Persentase Urutan  

 1 Prefiks Derivatif  Bahasa Korea       

 2 Prefiks Derivatif Bahasa Cina       

 3 Prefiks Derivatif Bahasa Asing       

 4 Sufiks Derivatif Bahasa Korea       

 5 Sufiks Derivatif Bahasa Cina       

 6 Sufiks Derivatif Bahasa Asing       

∑       

 

Selanjutnya, apabila ditemukan data dengan jenis proses morfologi komposisi, 

maka data tersebut akan dimasukan ke dalam kartu data klasifikasi bentuk 

komposisi, sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Klasifikasi Bentuk Komposisi 

No 
Kode 

Data 

Kata 

Serapan 

Bentuk 

Analisis KS
KS 

KC
KS 

KK
KS 

KKK
CKS 

     √  

‘(mul) 물’ merupakan kata 

benda Korea asli yang artinya 

‘air’ dilekatkan pada ‘cup’ 

yang merupakan kata benda 

bahasa Inggris yang sudah 

diasimilasi menjadi ‘(kheop) 

컵’ sehingga memunculkan 

bentuk kompisisi ‘kata korea + 

kata serapan’ yaitu 

‘(mulkheop) 물컵’ yang berarti 

‘gelas air’ 
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Keterangan: 

KSKS  : Komposisi kata serapan + kata serapan 

KCKS  : Komposisi kata Cina + kata serapan 

KKKS  : Komposisi kata Korea + kata serapan 

KKKCKS : Komposisi kata Korea + kata China + kata serapan 

Kp001  : Kode data komposisi nomor 1 

 Setelah memasukan data dengan jenis proses morfologi komposisi ke dalam 

kartu data klasifikasi bentuk komposisi, langkah selanjutnya adalah 

mendistribusikan klasifikasi bentuk serapan komposisi, yang dikalkulasikan 

berdasarkan frekuensi, persentase dan urutan. 

Tabel 3.6 Distribusi Klasifikasi Bentuk Komposisi 

No Bentuk Komposisi Frekuensi Persentase Urutan  

 1 Kata Serapan + Kata Serapan       

 2 Kata Cina + Kata Serapan       

 3 Kata Korea + Kata Serapan       

 4 Kata Korea + Kata Cina + Kata Serapan       

∑       

 

1) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian 

data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan 

riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola 

yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta 

memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007:84).  

Adapula menurut Sutopo dalam Harsono (2008:169) menyatakan bahwa 

penyajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel 

sebagai narasinya. Penyajian data pada tahap ini akan dilakukan dengan cara narasi 

untuk mendeskripsikan hasil dari reduksi data.  

Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan atau Verifikasi). 



47 
 

Muhamad Heru Ilhamsyah, 2021 
PENGGUNAAN KATA SERAPAN BAHASA INGGRIS DI KOREA BERDASARKAN PROSES MORFOLOGI 
PADA KORAN HANIN POST  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Setelah data disajikan maka data harus dibuat kesimpulannya, Kesimpulan 

oleh Miles dan Huberman (2007:18) diartikan sebagai bagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Adapula Harsono (2008:169) menyatakan bahwa 

kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-

pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi.  

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh 

penelitian dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 

2015:363). 

Menurut Lexy J. Moleong (2005:326) untuk menetapkan keabsahan suatu 

data diperlukan teknik pemeriksaan, dimana pemeriksaannya meliputi 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan 

sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Pada 

metode triangulasi terdapat dua strategi, yaitu; (1) pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Triangulasi oleh Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007:327) diartikan 

sebagai “Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses to the data 

according to the confergence of multiple data source or multiple data collection 

procedures”. Artinya, triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-

benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar dara itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu sendiri.  

Menurut Patton dalam Afifuddin (2009:143) terdapat empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan: 
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1) Triangulasi Data 

Menggunakan berbagai sumber data,seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, 

hasil observasi atau juga dengan wawancarai lebih dari satu subjek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

2) Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpuln data. 

Dalam penelitin ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (export 

judgement) yang memberikan masukan terhadap terhadap hahsil hassil 

pengumpulan data. 

3) Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

4) Triangulasi Metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. 

Pada penelitian ini jenis triangulasi yang dipilih oleh peneliti adalah 

triangulasi pengamat (export judgement). Triangulasi pengamat dilakukan dengan 

cara data yang sudah diamati dan diolah oleh peneliti akan diuji keabsahannya 

dengan melibatkan dosen Korea yang kemampuan linguistiknya khususnya 

morfologi memang mumpuni untuk dijadikan pengamat penelitian. 


