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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif 

analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif analitis menurut Purwanto 

(2012: 177) yaitu “metode penelitian yang hanya melibatkan satu variabel tanpa 

menghubungkan dengan variabel lain atau membandingkannya dengan kelompok 

lain”. Maksud dari pendapat di atas ialah penelitian ini merupakan penelitian yang 

hanya melibatkan satu unsur tanpa adanya hubungan ataupun perbandingan 

dengan unsur lain.  

Metode deskriptif analitis terdiri atas beberapa langkah yaitu merumuskan 

masalah, mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisis data, kemudian 

menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah. Tujuan digunakannya metode 

deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai makna verba yang berkorelasi dengan 

prefiks auf dan zu dalam bahasa Jerman. 

B. Teknik Penelitian 

Tahapan-tahapan secara sistematis akan dilakukan dalam penulisan karya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam penelitian ini. Adapun 

hal-hal yang dilakukan pada tahap ini ialah mempelajari buku-buku gramatika 

bahasa Jerman serta sumber pendukung lainnya guna mendapatkan informasi 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan 

mencari kalimat yang menggunakan verba yang berkorelasi dengan prefiks auf 

dan zu di dalam sumber data. 
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3. Pengolahan Data 

Penulis mengumpulkan verba berprefiks auf- dan zu- yang ditemukan 

dalam sumber data, kemudian menganalisis verba-verba tersebut berdasarkan 

makna prefiks yang berkorelasi dengannya. 

4. Kesimpulan 

Pada tahap akhir peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian, yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

C. Obyek Penelitian 

Obyek yang dianalisis dalam penelitian ini berupa kalimat dengan verba 

berprefiks auf- dan zu- dalam roman anak „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig„ 

karya Nöstlinger dan sebuah majalah berita Jerman der Spiegel Nr.17 edisi 18 

April 2015. 

D. Sumber Data 

Data dari penelitian ini adalah verba berprefiks auf- dan zu- yang terdapat 

dalam roman anak „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig„ karya Nöstlinger dan 

sebuah majalah berita Jerman der Spiegel Nr.17 edisi 18 April 2015. Roman anak 

karya Nöstlinger diterbitkan oleh Rowohlt Taschenbuch Verlag pada bulan 

Desember 2002 dan terdiri atas 152 halaman. Roman tersebut menceritakan 

tentang petualangan sebuah keluarga sederhana dengan sebuah timun yang dapat 

berbicara. Timun tersebut mengakui, bahwa dirinya adalah raja dari kerajaan 

timun. Dalam rangka merebut kembali kekuasaannya, raja timun meminta 

bantuan dari keluarga tersebut.  

Adapun sumber data kedua adalah der Spiegel, yang diterbitkan oleh 

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG. Majalah berita ini, berisi 

tentang beragam tema seperti perekonomian, olahraga, pengetahuan hingga 

budaya. Pada edisi ketujuhbelas ini, dimuat artikel khusus mengenai penulis 
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penting di Jerman pasca perang dunia kedua, Günter Grass, yang belum lama ini 

menutup usia. Sumber kedua ini berisi 150 halaman. 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Pada penelitian ini data diolah melalui beberapa langkah sistematis 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan verba berprefiks auf- dan zu- yang terdapat dalam sumber 

data. 

2. Menganalisis verba berprefiks tersebut berdasarkan makna prefiksnya. 

3. Menyimpulkan hasil analisis data. 


