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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. 

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai verba gehen berprefiks dalam teks Bahasa 

Jerman. Metode tersebut terdiri dari beberapa langkah, di antaranya merumuskan 

masalah, mengumpulkan data, mengidentifikasi data, menganalisis data, kemudian 

menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah serta menyusun laporan penelitian. 

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan 

secara jelas mengenai makna verba gehen berprefiks pada kalimat yang terdapat 

dalam sumber yang diteliti. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek yang akan dianalisis dalam penelitian ini merupakan kalimat yang 

mengandung verba gehen berprefiks. Adapun penelitian ini akan difokuskan pada 

teks berbahasa Jerman yang terdapat dalam Jugendbuch “Zimt und Zurück”.  Buku 

ini merupakan karya dari seseorang bernama Dagmar Bach dan  diterbitkan pada 

tahun 2017. Selain itu, buku ini memiliki sebanyak 290  halaman. “Zimt und Zurück” 

merupakan sekuel dari Jugendbuch berjudul “Zimt und Weg”. Jugendbuch ini 

menceritakan tentang seorang gadis yang dapat melompat ke dunia parallel. Dan 

dalam Jugendbuch “Zimt und Zurück” ini menjabarkan lanjutan kisah Vicky, seorang 

anak berumur 15 tahun yang memiliki kehidupan ganda karena dapat melompat ke 

dunia parallel, namun diceritakan bahwa  kehidupan Vicky semakin rumit karenanya. 

Selanjutnya, Vicky dan sahabatnya, Pauline, mencoba mencari tahu bagaimana 

lompatan itu terjadi dan apa tujuannya. 

Peneliti mendapatkan sumber buku ini dari Onleihe. Onleihe merupakan situs 

layanan peminjaman digital dari perpustakaan Goethe-Institut. Layanan ini 
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diperuntukkan bagi seseorang yang ingin meminjam buku, namun tidak harus 

beranjak dari rumah untuk menuju perpustakaan. Dengan layanan ini, peneliti dapat 

meminjam media digital seperti eBook, eAudio, eFilm, atau eKoran untuk jangka 

waktu tertentu dengan mengunduhnya melalui Onleihe. Peneliti memilih buku ini 

sebagai sumber referensi untuk pengambilan data karena selain menggunakan Bahasa 

Jerman yang cukup mudah dipahami, buku ini juga memiliki halaman yang cukup 

banyak, sehingga memungkinkan juga bagi peneliti menemukan verba gehen 

berprefiks lebih banyak. Pada penelitian ini tidak dibutuhkan partisipan, karena 

desain penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 

Departemen Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sesuai 

dengan apa yang Sugianto (dalam Siyoto dan Sodik, 2015, hlm. 30) bahwa penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci. Maka dari itu, peneliti berperan sebagai kunci untuk 

menganalisis lebih dalam mengenai makna verba gehen berprefiks dalam buku 

sumber “Zimt und Zurück”. “Zimt und Zurück” merupakan sekuel Jugendbuch “Zimt 

und Weg” yang peneliti temukan pada perpustakaan online milik Goethe Institut.  

 

D. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, penulis mencari, mngumpulkan lalu 

menemukan objek yang akan diteliti, tentunya dari sumber data. Adapula objek yang 

akan dikumpulkan ialah verba gehen berprefiks yang terdapat dalam buku “Zimt und 

Zurück” 

Berikut beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah studi kepustakaan dengan 

membaca dan mempelajari beberapa sumber data untuk mendapatkan informasi 

atau data yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti mencari, kemudian mengumpulkan dan menuliskan 

langsung data objek penelitian dari sumber data, yakni verba gehen berprefiks. 

Jumlah verba gehen berprefiks di sumber ini cukup banyak, yakni 40 kata. 

3. Pengolahan Data 

Pada tahap ketiga ini, peneliti menganalisis kalimat yang menggunakan 

verba gehen berprefiks, kemudian menganalisis makna verba gehen 

berprefiksnya. 

4. Kesimpulan 

Tahap akhir dari penelitian ini ialah peneliti menyimpulkan hasil dari 

menganalisis verba gehen berprefiks yang telah peneliti lakukan sebelumnya.  

 

E. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

verba gehen berprefiks ini melewati beberapa langkah pelaksanaan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memfokuskan dalam pencarian data sesuau dengan masalah yang 

ditemukan, yaitu verba gehen berprefiks. 

2. Menganalisis dan mengidentifikasi kalimat yang mengandung verba 

gehen berprefiks di dalamnya.. 

3. Data yang ditemukan kemudian disusun dan dibahas maknanya satu 

persatu sesuai konteks dalam kalimat yang sebelumnya telah dikumpulkan 

4. Menyimpulkan hasil akhir analisis data. 

 

 

 


