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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian  

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan 
pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

deskriptif analisis, dikarenakan tujuan penelitian ini ialah untuk 

menganalisis makna prefiks an- yang berkorelasi dengan verba trennbar 

yang terdapat dalam sumber data. Metode deskriptif dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data-data, 

kemudian menganalisis data, dan pada tahap akhir menyimpulkan makna 

dari prefiks an- yang ditemukan dalam sumber data. 

 
B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman 
Universitas Pendidikan Indonesia selama 8 bulan. 

 
C. Sumber Data  

Data dari penelitian ini adalah kalimat yang mengandung verba 
trennbar berprefiks an-, yang terdapat dalam novel berjudul Zweier Ohne 

karya Dirk Kurbjuweit tahun 2001, terdiri dari 134 halaman, dan sebuah 

majalah politik bernama Der Spiegel No. 30 edisi 22 Juli 2017, terdiri dari 
137 halaman. 

 
D. Langkah-langkah Penelitian  

Dalam penelitian ini, langkah-langkah analisis yang digunakan 
adalah sebagai berikut:  
1. Studi Kepustakaan  

Langkah awal yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan membaca 

dan mempelajari beberapa sumber data untuk mendapatkan data yang 

bersifat kualitatif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Tahap Pengumpulan Data  
Data berupa kalimat yang mengandung verba trennbar berprefiks an-, 
yang dijadikan bahan untuk menganalisis prefiks an-,.  

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data  
Data yang diolah merupakan kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat 
verba trennbar yang berkorelasi dengan prefiks an-, diolah kemudian 
dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan maknanya.  

4. Tahap Kesimpulan 
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Pada tahap ini disimpulkan hasil akhir dari analisis data yang telah 
dilakukan sebelumnya. 

 

L. Teknik Analisis Data  
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Menggunakan teks atau buku yang dijadikan sebagai sumber data.  
2. Mengumpulkan kalimat yang mengandung verba trennbar dengan 

prefiks an-, yang terdapat dalam sumber data.  
3. Mengindentifikasi kalimat yang mengandung verba trennbar dengan 

prefiks an-, yang terdapat di dalam sumber data.  
4. Mengklasifikasikan data kalimat yang mengandung verba trennbar 

dengan prefiks an-, yang terdapat di dalam sumber data berdasarkan 
makna prefiksnya.  

5. Melakukan analisis makna terhadap data yang diperoleh dari sumber data.  
6. Menyimpulkan data-data seperti makna prefiks an-, dari data verba 

trennbar yang ditemukan dalam sumber data.  
7. Pada tahap akhir yaitu melaporkan hasil penelitian atau analisis sesuai 

dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. 


