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BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
 

Pada bagian ini dikemukakan simpulan penelitian yang 

ditulis berdasarkan hasil analisis data mengenai verba berprefiks an- 

dalam novel Zweier Ohne karya Dirk Kurdzuweit dan majalah berita 

Der Spiegel No. 30 edisi 22 Juli 2017, yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah pada Bab I. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
 

1. Dalam novel Zweier Ohne karya Dirk Kurdzuweit ditemukan 21 

verba berprefiks an- di dalam 64 kalimat. Sedangkan dalam 

majalah berita Der Spiegel No. 30 edisi 22 Juli 2017 ditemukan 

46 verba di dalam 112 kalimat. Total keseluruhan verba yang 

ditemukan dalam kedua sumber data adalah 51 di dalam 176 

kalimat.  
2. Semua verba berprefiks an- dalam sumber data dapat dianalisis 

menggunakan makna prefiks an- yang terdapat dalam kamus besar 

Langenscheidt, sehingga tidak diperlukan instrumen lain untuk 

menganalisis verba-verba tersebut. Dalam kamus besar 

Langenscheidt terdapat 4 makna prefiks an- yang digunakan untuk 

menganalis, yakni: makna pertama ‘prefiks an- menunjukan kegiatan 

memasangkan sesuatu/seseorang di suatu tempat‘ memiliki 9 verba 

yang mewakili makna ini. Kemudian makna kedua yakni: ‘prefiks 

an- menunjukan kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang singkat 

atau hanya sedikit‘ memiliki 15 verba yang mewakili makna ini. 

Kemudian makna ketiga, yakni ‘prefiks an- menunjukan kegiatan 

yang ditunjukan pada seseorang atau sesuatu‘ memiliki 33 verba 

yang mewakili makna ini. Sedangkan makna terakhir dalam 

Langenscheidt yaitu makna ke 4 ‘prefiks an-menggungkapkan 

sesuatu yang sebagian besar dalam bentuk Partizip Perfeckt yang 

diikuti dengan verba ’kommen’, yang mana seseorang atau sesuatu 

datang ke suatu tempat, yang mana seseorang atau sesuatu datang 

mendekati tempat pembicara‘ tidak terdapat verba yang mewakili 

makna ini dalam sumber data. Verba dengan makna lebih dari satu 
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yang ditemukan dalam sumber data adalah anziehen yang mewakili 3 

makna yang berbeda yaitu, 
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makna 1) anziehen ‘berpakaian, makna 2) anziehen 
‘mengangkat‘, makna 3) anziehen ‘menarik/mengajak‘. 

 

 

B. SARAN 

 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka 

disarankan beberapa hal sebagai berikut:  
1. Pembelajar sebaiknya mempelajari prefiks beserta makna-

maknanya melalui kamus bahasa Deutsch-Deutsch seperti contoh 

kamus besar Langenscheidt, Duden atau Deutsche Grammatik: 
Neubearbeitung.  

2. Dalam memaknai kalimat dengan verba berprefiks, pembelajar 

sebaiknya memperhatikan dengan baik makna dari verba 

berprefiks yang disesuaikan dengan konteks kalimat, dikarenakan 

terdapat verba berprefiks yang memiliki makna berbeda meskipun 

menggunakan verba yang sama, dan makna tersebut bisa sangat 

berbeda dengan makna verba berprefiks serupa.  
3. Beberapa cara untuk memahami verba berprefiks adalah dengan 

membaca buku atau teks berbahasa Jerman seperti novel atau 

buku cerita anak yang penggunaan kalimatnya lebih sederhana 

dibandingkan dengan tesk-tesk yang kerap muncul dalam koran 

atau majalah. Buku atau tesk seperti itu dapat ditemukan dengan 

mudah di Internet atau di Perpustakaan Goethe Institut Bandung.  
4. Disarankan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

mengenai makna prefiks agar meneliti makna ke 4 mengenai 

prefiks an- yang terdapat dalam kamus besar Langenscheidt, 
dikarenakan kasusnya yang cenderung jarang ditemukan. 


