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BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif ini digunakan metode deskriptif analitik,  yaitu 

masalah diidentifikasi, dirumuskan, lalu dikumpulkan data-data dan dianalisis 

serta pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan mengenai Verbpartikel hin 

und her  yang ditemukan pada kalimat-kalimat yang terdapat dalam roman Das 

Herz des Piraten karya Pludra. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk 

menjelaskan kelas kata apa saja yang berkorelasi dengan Verbpartikel hin und her 

dan agar mengetahui berapa sering  Verbpartikel hin und her yang muncul dalam 

roman Das Herz des Piraten. 

B.  Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek yang akan dianalisis yakni kalimat-kalimat 

bahasa Jerman yang menggunakan  Verbpartikel hin und her yang terdapat dalam 

roman Das Herz des Piraten karya Pludra. Roman ini dipilih sebagai sumber data 

dengan pertimbangan karena materi Verbpartikel  hin und her yang terdapat di 

dalam roman ini sangat produktif muncul dan berkomposisi dengan kelas kata 

yang berbeda-beda. 

C. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian merupakan kalimat-kalimat yang 

berisi Verbpartikel hin und her dalam roman Das Herz des Piraten karya Pludra.  
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 Roman Das Herz des Piraten adalah salah satu roman karya Benno Pludra. 

Roman ini memiliki sampul berwarna biru dan kuning dengan gambar ilustrasi 

seorang laki-laki berpenampilan seperti Cowboy bersama anak perempuan sedang 

menunggangi seekor kuda putih di tepi pantai. Roman ini berisi 160 halaman, 

dengan panjang roman 21 cm dan lebar roman 13,5 cm. Pludra menerbitkan karya 

ini sejak tahun 1985 dan pada tahun 1988 cerita roman ini diangkat ke dalam film 

dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Jürgen Brauer. Pada tahun 2006 

roman ini diterbitkan kembali oleh Süddeutsche Zeitung Junge Bibliothek.   

  Dalam roman ini diceritakan tentang seorang anak perempuan bernama 

Jessi yang menemukan sebuah batu ajaib di pantai. Batu tersebut dapat berbicara 

saat bersama Jessi bahkan mengeluarkan cahaya. Konon, batu tersebut merupakan 

batu jelmaan dari seorang bajak laut yang bernama William. Sejak menemukan 

batu ajaib itu, Jessi merasa mempunyai teman untuk berbagi. Jessi sendiri 

merupakan anak tunggal, kedua orangtuanya telah bercerai  dan ia hanya tinggal 

bersama ibunya.  

  Pada suatu hari Jessi menceritakan tentang batu tersebut kepada teman-

temannya, namun ia langsung ditertawakan oleh mereka. Orang-orang di sekitar 

Jessi juga menganggap bahwa Jessi anak yang aneh karena berbicara pada batu. 

Akhirnya ibu Jessi menyarankan agar Jessi mengembalikan batu ajaib itu ke 

pantai, di mana ia pertama kali ditemukan. Dengan berat hati akhirnya Jessi 

mengembalikan batu tersebut, ia lemparkan jauh-jauh ke lepas pantai.  
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  Roman ini dipilih sebagai sumber data dengan asumsi materi Verbpartikel  

hin und her yang terdapat di dalam roman ini sangat produktif muncul dan 

berkomposisi dengan kelas kata yang berbeda-beda. 

C.  Teknik Penelitian  

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini digunakan teknik-teknik penelitian sebagai berikut: 

1. Studi pustaka 

  Pada tahap studi pustaka ini penulis mempelajari buku-buku dari berbagai 

sumber data dan dikumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Pengumpulan data 

   Pada tahap pengumpulan data ini materi yang berhubungan dengan 

Verbpartikel  hin und her dicari, dikumpulkan kemudian dicatat.  Data-data yang 

telah terkumpul dijadikan acuan untuk menganalisis materi Verbpartikel  hin und 

her yang terdapat dalam roman Das Herz Des Piraten karya Pludra.  

3. Pengolahan data  

   Pada tahap ini data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Proses yang 

dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan kalimat-kalimat yang berisi 

Verbpartikel hin und her, kemudian kalimat tersebut dianalisis dan 

diklasifikasikan.  

4. Kesimpulan  

  Dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diolah dan dianalisis 

sebelumnya. 

 


