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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah kalimat dalam bahasa Jerman terbentuk oleh beberapa kata yang 

mempunyai kedudukan dan fungsi masing-masing. Dalam sebuah kalimat 

tradisional terdapat subjek, predikat, dan objek. Sebuah kalimat dapat berdiri 

sendiri meski tanpa objek atau keterangan. Tapi unsur subjek dan predikat tidak 

dapat ditinggalkan, karena kedua unsur ini saling bergantung. Unsur subjek tidak 

akan memiliki makna tanpa unsur predikat, begitu pula sebaliknya dengan unsur 

predikat takkan memiliki makna tanpa adanya unsur subjek. Seperti contoh: 

(1) Der Schüler lernt in der Klasse. 

Contoh kalimat di atas terdiri atas der Schüler sebagai subjek, lernt sebagai 

predikat berupa verba, dan in der Klasse sebagai keterangan tempat. Jika 

keterangan tempat dihilangkan, maka kalimat tersebut masih dapat diterima dan 

memiliki makna. Tetapi jika subjek atau verbanya dihilangkan, maka kalimat 

tersebut bahkan tidak berterima, atau dengan kata lain itu bukan merupakan 

sebuah kalimat. 

Predikat dalam bahasa Jerman merupakan komponen inti dalam sebuah 

kalimat. Komponen lain, seperti subjek, bergantung pada predikat. Pada 

umumnya predikat dibentuk oleh verba, sehingga dapat dikatakan bahwa verba 

berperan penting dalam kalimat bahasa Jerman. Verba menunjukkan makna 

kegiatan atau aktivitas, kejadian atau kondisi. Dalam fungsinya sebagai predikat, 

verba menjadi pusat kalimat, sehingga subjek dan unsur lainnya bergantung 

padanya. 

Dalam bahasa Jerman, verba memiliki banyak ciri. Ciri yang paling menonjol 

ialah verba dalam bentuk infinitiv selalu berakhiran en, tetapi dalam kalimat verba 

dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya, sehingga akhiran en pun akan berubah 

atau hilang. Dalam bahasa Jerman, prefiks juga merupakan partikel tambahan dari 
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verba. Ini juga merupakan salah satu kekhasan bahasa Jerman, karena prefiks 

tidak selalu menambahkan atau menguatkan arti atau makna dari suatu verba, 

tetapi juga mengubah maknanya. Seperti contoh dalam kalimat yang 

menggunakan verba machen berikut ini: 

(2) Der Kocher macht eine Suppe. 

(3) Der Elektriker macht die Lampe an der Decke an. 

Kalimat (2)  berarti ‘seorang koki memasak sup’. Verba machen dalam 

kalimat (2) ini bermakna ‘membuat’ atau ‘memproduksi’, yaitu memunculkan 

sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini koki 

mencampurkan beberapa bahan dasar ke dalam panci dan terciptalah semangkuk 

sup.  

Kalimat (3)  berarti ‘seorang teknisi elektronik memasang lampu pada langit-

langit’. Dalam kalimat ini verba machen ditambahkan prefiks an, sehingga 

menjadi anmachen. Walaupun ada kata machen di dalamnya, tetapi kalimat ini 

tidak berarti bahwa seorang teknisi membuat lampu di atap, melainkan 

memasangnya. Verba anmachen, menjadi sangat berbeda makna atau artinya 

dengan verba dasar machen, dikarenakan prefiks an, yang ditambahkan pada 

verba machen. Verba machen berarti ‘membuat’, sedangkan verba anmachen 

berarti ‘memasang’. Jadi dalam kalimat tersebut, teknisi tidak sama sekali 

membuat atau memproduksi sebuah lampu dari bahan-bahan yang telah ada, 

melainkan teknisi tersebut membawa lampu dan memasangkannya pada langit-

langit. 

Lebih lanjut, satu verba berprefiks bisa mempunyai makna yang berbeda-

beda, seperti berikut ini: 

(4) Der Mann macht eine Frau in der Party an. 

Pada kalimat (3) dan (4) dapat dilihat bahwa verba yang digunakan adalah 

anmachen. Akan tetapi makna dari kedua kalimat tersebut sangatlah berbeda, 

bahkan jauh dari verba dasarnya, machen. Verba anmachen pada kalimat (3) 
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bermakna ‘memasang’, sedangkan kalimat (4) berarti ‘Seorang lelaki menggoda 

seorang wanita di pesta.’. Dapat dilihat bahwa verba anmachen dalam kalimat ini 

bermakna ‘menggoda’. Walaupun menggunakan verba yang sama, kalimat ini 

tidak berarti ‘Seorang lelaki memasang seorang wanita pada pesta.’, dan tidak 

juga berarti ‘Seorang lelaki membuat seorang wanita pada pesta.’.  

Verba machen bagi pembelajar bahasa Jerman adalah suatu kata yang sering 

digunakan. Tapi ketika pembelajar menemukan suatu kalimat dengan satu verba 

berprefiks, seperti contoh anmachen, yang tidak mereka ketahui artinya, 

terkadang mereka akan menduga bahwa artinya sama dengan verba machen. 

Kemudian, dikarenakan tidak yakin dengan dugaannya, mereka akan mencari 

artinya dalam kamus dan akan ditemukan bahwa verba anmachen memiliki 

banyak arti, sehingga pembelajar akan membutuhkan waktu yang lama untuk 

mencoba satu persatu arti yang cocok dengan kalimatnya.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis verba 

machen berprefiks dalam bahasa Jerman, yang mencakup makna prefiks dan 

verba machen berprefiks. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada pemaparan masalah pada latar belakang di atas, maka 

masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apa makna dari setiap prefiks dalam bahasa Jerman? 

2. Apa saja prefiks yang ditambahkan pada verba machen? 

3. Apa makna verba-verba machen berprefiks? 

4. Apa saja faktor-faktor yang dapat mengubah arti atau makna dari verba-

verba machen berprefiks? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada makna verba-verba machen berprefiks, yang 

berasal dari buku Grimms Märchen. 
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D. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja prefiks yang ada pada verba machen dalam buku Grimms 

Märchen? 

2. Apa makna verba machen berprefiks dalam buku Grimms Märchen? 

E. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian 

ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui: 

1. Prefiks pada verba machen dalam buku Grimms Märchen. 

2. Makna verba machen berprefiks dalam buku Grimms Märchen. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya 

pengetahuan pembelajar bahasa Jerman mengenai prefiks bahasa Jerman, 

sehingga dapat membantu dalam menentukan makna setiap verba berprefiks yang 

ditemukan dalam berbagai teks bahasa Jerman, selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan prefiks. 


