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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab III ini dijelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian akan 

membahas pendekatan penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, instrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.  

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan pragmatik. 

Pendekatan pragmatik ialah pendekatan  yang menitikberatkan kesan dan penerimaan 

pembaca. Kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa 

merupakan cerpen sastra Islami yang populer, serta memiliki pembaca yang banyak. 

Banyak dari pembaca terinspirasi, tergugah, dan lebih mengenal Islam dari kumpulan 

cerpen tersebut. Hal ini ditunjukan oleh beberapa testimoni atau pendapat dari 

pembaca setelah membaca cerpen tersebut. Oleh sebab itulah,  pembaca dipilih untuk 

mengetahui tanggapan pembaca terhadap cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya 

Helvy Tiana Rosa. Melalui penelitian ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana 

gambaran karya sastra yang berkualitas, yang memberi manfaat, dan berbobot. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti, maka peniliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif berperan 

untuk menjelaskan tentang respon pembaca terhadap kumpulan cerpen Ketika 



21 
 

Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa.  Hal ini karena data yang akan 

diperoleh tidak berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata, kalimat-kalimat. 

Setelah peneliti mendapatkan data, penelitain dilanjutkan dengan melakukan 

diidentifkasi terhadap rumusan masalah, dianalisis, dideskripsikan, hingga data 

diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Data merupakan bahan atau sumber yang diutama pada sebuah penelitian. 

Data berupa tulisan pada kolom komentar di internet oleh pembaca dalam bentuk 

kalimat, kata, dan wacana yang mendukung rumusan masalah. Pembaca dari 

internet berjumlah 106 orang dengan komentar yang berbeda dengan identitas 

nama serta tahun pembaca memberikan komentar. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data primer kumpulan Cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya 

Helvy Tiana Rosa yang diterbitkan oleh AsmaNadia Publishing House, tahun 

2011 dengan tebal 243 halaman, cetakan ke-sepuluh. Desain sampul berwarna 

ungu dengan kuning muda dengan siluaet laki-laki berdiri tegap,  dan siluet wajah 

dengan hidung mancung. Data sekunder diperoleh alamat beberapa website 

sebagai berikut. 

1. www.goodreads.com (diakses pada tanggal 17 Jui 2018) 

2. www.ujwar.com (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

http://www.goodreads.com/
http://www.ujwar.com/
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3. Https://kikyazure.blogspot.com (diakses pada tanggal 2 Desember 

2018) 

4. Https://Firmanimmanksyah. (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

5.  Https://ridhodanbukunya.wordpress.com (diakses pada tanggal 2 

Desember 2018) 

6. Andri0204.wordpress.( diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

7. Jurnalco.wordpress.com (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

8. Ejournal.umpwr.ac.id (Amalia) (diakses pada tanggal 2 Desember 

2018) 

9. Journal.unj.ac.id (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

10. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/index, (diakses pada 

tanggal 2 Desember 2018) 

11. www.sastrahelvy.com (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

12. http://www.mediatadulako.com/index.php/2012-10-23-17-27-

33/kreativitas/192-resensi-novel-ketika-mas-gagah-pergi-dan-

kembali(diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

13. Jurnal.uinsu.ac.id. (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

14. Digilib.unikal.ac.id (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

15. Journal.uny.ac.id (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

16. www.neliti.com (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

17. www.conference.unsri.ac.id (diakses pada tanggal 2 Desember 2018) 

 

 

https://kikyazure.blogspot.com/
https://firmanimmanksyah/
https://ridhodanbukunya.wordpress.com/
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/index
http://www.sastrahelvy.com/
http://www.mediatadulako.com/index.php/2012-10-23-17-27-33/kreativitas/192-resensi-novel-ketika-mas-gagah-pergi-dan-kembali
http://www.mediatadulako.com/index.php/2012-10-23-17-27-33/kreativitas/192-resensi-novel-ketika-mas-gagah-pergi-dan-kembali
http://www.mediatadulako.com/index.php/2012-10-23-17-27-33/kreativitas/192-resensi-novel-ketika-mas-gagah-pergi-dan-kembali
http://www.neliti.com/
http://www.conference.unsri.ac.id/
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3.4 Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian adalah dibuat agar memudahkan peneliti alam 

memperoleh data. Subjek penelitian pada kumpulan cerpen “Ketika Mas Gagah  

Pergi” karya Helvy Tiana Rosa dibentuk dalam tabel-tabel indikator yang sesuai 

dengan apa yang dikaji. Bentuk instrumen pada penelitian ini berupa kutipan 

kalimat, paragraf, dan wacana dan mencocokan dengan rumusan masalah yang 

diuraikan. 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

No. Kode Fokus Data Deskripsi 

1. ST/KMGP/tem/01    

2. ST/KMGP/pen/01    

3.  ST/KMGP/gab/01    

4. ST/KMGP/ket/01    

Keterangan : 

ST  : Satuan Tanggapan 

KMGP  : Ketika Mas Gagah Pergi 

tem  : tema 

pen  : penokohan 

gab  : gaya bahasa 

ket  : keterlibatan 

01  : nomor data        

       Perwujudan tabel di atas, dapat diketahui melalui indikator yang merupakan 

penanda dari setiap fokus permasalahan dalam rumusan masalah penelitian. 

Indikator tersebut diperoleh melalui perincian dari definisi maupun aspek lain 

yang berhubungan erat dengan aspek yang dikaji di setiap permasalahan. Hal ini 

dipaparkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.2 

Indikator Penelitian 

 

Fokus Aspek yang 

Dikaji 

Indikator Deskripsi 

1. Respon 

Pembaca 

Terhadap 

Aspek 

Tekstual 

1. Tema - Tentang isi 

cerpen, pesan dan 

makna umum atau 

masalah utama 

dalam cerpen. 

-Tanggapan pembaca 

terhadap isi, pesan dan 

makna umum atau 

masalah utama dalam 

cerpen. 

2. Penokohan - Sikap, sifat, dan 

watak tokoh dalam 

cerpen. 

-Tanggapan pembaca 

terhadap sikap, sifat dan 

watak tokoh dalam 

cerpen. 

 

3. Gaya 

Bahasa 

- Struktur kalimat 

kalimat yang 

digunakan 

pengarang. 

-Tanggapan pembaca 

terhadap bahasa yang 

memberikan efek emosi 

ketika membaca cerpen. 

2.Respon 

Pembaca 

Terhadap 

Aspek 

Emosional 

Keterlibatan 

Atau 

Kegunaan 

 

-Dampak yang 

dialami pembaca 

baik tindakan 

maupun watak 

seusai membaca 

cerpen. 

-Tanggapan pembaca 

terhadap pengaruh 

cerpen terhadap 

kehidupannya. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi. 

Dokumentasi melalui buku, dan melalui media internet  di beberapa website. 

Tujuan dari dokumentasi tersebut ialah untuk memperoleh data. Mengumpulkan 

beberapa data hingga minimal 50 pendapat pembaca yang telah membaca 

kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa. Dokumentasi 

data dari penelitian ini ialah berupa kalimar, kata-kata, dan paragraf dari komentar 

pembaca yang tertulis di website. 

Berikut adalah langkah pengumpulan data dari respon pembaca kumpulan 

cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana Rosa. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkna langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data sebagai berikut: 

1) Membaca dengan cermat kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi 

Karya Helvy Tiana Rosa. 

2) Mengidentifikasi masalah pada kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi 

Karya Helvy Tiana Rosa. 

3) Memilih instrumen penelitian untuk identifikasi data. 

4) Mengumpulkan data sesuai dengan instrumen penelitian. 

5) Menginterprestasikan hasil data dan mendeskripsikan hasil data yang di 

dapat dalam website. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan analisis data yang diperoleh dari tulisan pada kolom komentar 

sampul kumpulan cerepen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvy Tiana 

Rosa, kedua di internet melalui website beberapa website oleh pembaca 

dalam bentuk kalimat, kata, dan wacana yang mendukung rumusan 

masalah.  

2) Menyajikan hasil analisis kajian respon pembaca terhadap aspek tekstual 

dan emosional terhadap  kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya 

Helvy Tiana Rosa. 

http://www.goodreads.com/
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3) Menyimpulkan hasil analisis kajian kajian respon pembaca terhadap aspek

tekstual dan emosional terhadap  kumpulan cerpen Ketika Mas Gagah

Pergi karya Helvy Tiana Rosa.


