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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

             Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis. Adapun pengertian metode penelitian deskriptif analitis menurut 

Purwanto (2012 hlm.177) yaitu “Metode penelitian yang hanya melibatkan satu 

variabel tanpa menghubungkan dengan variabel lain atau membandingkannya 

dengan kelompok lain”. Maksud dari kutipan tersebut ialah penelitian deskriptif 

analitis mengambil satu unsur saja tanpa melibatkan dan membandingakan unsur 

tersebut dengan unsur lainnya.  

Metode ini terdiri dari beberapa langkah yaitu merumuskan masalah, 

mengumpulkan, mengidentifikasikan, dan menganalisis data kemudian 

menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui jenis dan arti verba kommen berprefiks yang terdapat 

pada sumber data yaitu Tintenherz , dan Majalah Brigitte. 

B. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah verba kommen berprefiks yang terdapat dalam 

sumber data yaitu buku Tintenherz dan Majalah Brigitte. 

C. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat dengan verba 

kommen berprefiks yang terdapat dalam buku “Tintenherz” karya  seorang 

penulis berkebangsaan Jerman, Cornelia Funke terbitan tahun 2005, dan terdiri 

dari 576 halaman. Tintenherz bercerita tentang seorang Zauberzunge bernama 

Mortimer atau biasa dipanggil Mo. Zauberzunge, itu adalah sebutan untuk 

seseorang yang mempunyai kemampuan mengeluarkan karakter dan tokoh-tokoh 

dari suatu novel ke dunia nyata, saat ia membacanya dengan lantang dan merdu. 

Suatu hari tanpa sadar Mo memunculkan tokoh-tokoh yang ada dalam novel 

Tintenherz  ke dunia nyata. Ada Staubfinger tokoh pahlawan yang egois, 

Capricorn sang tokoh jahat, dan bermacam-macam mahluk aneh lainnya. Ketika 

para tokoh muncul ke dunia nyata tanpa diduga istri Mo, Resa tersedot masuk ke 

`dalam novel. Saat Capricorn masuk ke dunia nyata ia beserta gerombolannya  
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menyusun strategi untuk memaksa Mo mengeluarkan seluruh tokoh jahat dalam 

novel Tintenherz, termasuk salah satu tokoh yang paling ditakuti oleh seluruh 

umat manusia, The Shadow. Dibantu sang anak Meggie yang memiliki kekuatan 

serupa seperti dirinya, Mo, Staubfinger, dan Farid (salah satu tokoh baik yang 

pernah ia keluarkan dari dalam novel seribu satu malam) berusaha mengalahkan 

Capricorn beserta pasukannya dan mengeluarkan Resa dari dalam novel. 

Adapun sumber kedua yaitu majalah Brigitte terbitan 18 Januari 2017, Majalah 

Brigitte berisikan tentang gaya hidup dan kebutuhan wanita, Majalah ini adalah 

salah satu referensi yang cukup banyak diminati kaum wanita, khususnya di 

Jerman, karena majalah ini memiliki banyak tema seputar fashion, gaya hidup, 

artikel dan resep masak. Majalah ini terdiri dari 182 halaman. 

C. Teknik Penelitian  

Berdasarkan metode yang digunakan maka teknik penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan tahap awal dari penelitian. Pada tahap ini, dicari 

dan dipelajari buku-buku grammatika bahasa Jerman serta teori lainnya yang 

mendukung penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang berhubugan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini dikumpulkan verba kommen berprefiks yang terdapat pada 

sumber data. 

3. Pengolahan Data 

Pada tahapan ini kalimat dengan verba kommen berprefiks dianalisis. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Tahap akhir pada penelitian ini adalah menyimpulkan arti dari analisis yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

D. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini data dianalisis melalui beberapa tahapan pelaksanaan, 

yakni sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan verba kommen berprefiks yang terdapat dalam sumber data. 

2. Menganalisis makna prefiks yang menyertai verba dasar kommen. 



30 
Alfia Tawaffani Muslima, 2017 
ANALISIS VERBA BERPREFIKS DENGAN VERBA DASAR KOMMEN DALAM BAHASA JERMAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Menganalisis kalimat verba kommen berprefiks yang terdapat dalam sumber 

data. 

4. Menyimpulkan hasil analisis data. 

 

 

 


