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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang secara keseluruhan 

memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk 

deskripsi, kualitas penafsiran dalam metode kualitatif dibatasi oleh hakikat fakta-

fakta sosial. Pendekatan kualitatif memberikan perhatian terhadap data alamiah, 

data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya (Ratna, 2011:46-47). 

 Berdasarkan pendapat tersebut, pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

yang meneliti gejala sosial dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

Dalam penelitian ini data yang ditemukan dalam novel dideskripsikan dalam 

bentuk kalimat, agar dapat diinterpretasikan untuk mendapat jawaban dari 

masalah yang telah dirumuskan dengan cara menelaah dan menganalisis data 

dengan berbagai tunjangan referensi. 

 

3.2  Metode Penelitian 

 Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah suatu metode yang secara keseluruhan memanfaatkan 

cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi (Ratna, 2009: 

46). Pernyataan ini juga sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh 

Siswanto (2005: 56), bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan 
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masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan data-data yang tampak atau sebagaimana adanya. 

 Dalam penelitian ini data-data yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat, sehingga data tersebut akan dapat 

menunjang terselesaikan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah 

dideskripsikan tersebut dianalisis/ditelaah. 

 

3.3  Data dan Sumber Data 

 Wujud data dalam penelitian ini adalah bagian-bagian kalimat serta 

kutipan-kutipan yang terdapat dalam novel  Padang Bulan karya Andrea Hirata 

yang terkait dengan citra tokoh utama. Data-data tersebut dijabarkan dalam bentuk 

tabel kisi-kisi korpus data yang memuat nomor data, data, kode data, indikator, 

deskripsi dan interpretasi. Data-data tersebut kemudian dideskripsikan atau 

digambarkan yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang 

telah terdapat dalam landasan teori. 

 Dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian sastra, sumber datanya 

adalah karya seni naskah, dan data penelitiannya berupa kutipan-kutipan kalimat 

yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian (Ratna, 2009: 

47). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur teks 

novel Padang Bulan karya Andrea Hirata  yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka  

cetakan keempat pada bulan Agustus 2015 dengan tebal buku 310 halaman. 
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3.4  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang merujuk pada sarana pengumpulan 

data (Siswanto, 2005: 65). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tabel kisi-kisi penyajian data yang berisi nomor, indikator, data, 

kode data, deskripsi dan intepretasi pada kutipan-kutipan teks yang dibutuhkan. 

Dengan tabel tersebut akan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang 

telah didapatkan. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Penjaring Data Analisis Citra Tokoh Utama dalam Novel 

Padang Bulan karya Andrea Hirata 

No Rumusan 

Masalah 

Indikator Data Kode 

Data 

Deskripsi Interpretasi 

1 Citra diri 

tokoh 

utama 

dalam 

aspek 

fisik. 

Cantik     

Tegas 

2 

 

 

 

 

 

Citra diri 

tokoh 

utama 

dalam 

aspek 

psikis. 

 

 

 

Ambisius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerdas 

Modern 

Pandai 

Egois 

3 Citra 

sosial 

tokoh 

utama. 

Bersosialisasi     

Netralis 
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Tabel 3.2 Indikator Penjaring Data Analisis Citra Tokoh Utama dalam Novel 

Padang Bulan  karya Andrea Hira 

No Rumusan 

Masalah 

Indikator Aspek 

1 Citra diri tokoh 

utama dalam 

aspek fisik. 

Cantik Gambaran fisik yang memiliki 

hubungan terhadap pengembangan 

tingkah laku. 
Tegas 

2 Citra diri tokoh 

utama dalam 

aspek psikis. 

Ambisius Gambaran kekuatan emosional dari 

aspek psikologi, perasaan, 

pemikiran, aspirasi, perilaku dan 

keinginan terhadap hal-hal yang ada 

disekitar. 

Cerdas 

Modern 

Pandai 

Egois 

3 Citra sosial 

tokoh utama. 

Bersosialisasi Gambaran sikap yang memiliki 

hubungan dengan norma-norma dan 

sistem nilai yang berlaku 

dimasyarakat. 

Netralis 

 

Tabel 3.3 Istilah kode dalam Korpus Data Analisis Citra Tokoh Utama 

dalam Novel Padang Bulan karya Andrea Hirata 

No Istilah Kode 

1 Citra diri tokoh utama dalam aspek fisik CP/F 

2 Citra diri tokoh utama dalam aspek psikis. CP/P 

3 Citra sosial tokoh utama. CP/S 

4 Padang Bulan PB 

 

3.5  Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data 

dan teknik pengolahan data. 

 

3.5.1  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi secara 

langsung pada novel Padang Bulan karya Andrea Hirata. Adapun tahap-tahap 

observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Studi Pustaka: membaca, mencatat, dan memberikan tanda tentang citra 

diri, citra sosial, dan perilaku tokoh utama serta aspek-aspek yang 

mengkondisikan citra tokoh utama (Suad) yang terdapat pada novel 

Padang Bulan  karya Ilham Andrea Hirata. 

2) Memilih data: mencantumkan dan mengidentifikasi yang terkait dengan 

permasalahan yang tersebut yang diwujudkan dalam bentuk data yang 

berupa kutipan. 

3) Mengumpulkan beberapa informasi dari literatur-literatur maupun 

internet yang mendukung penelitian dan mengklasifikasikan data yang 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam penelitian. 

 

3.5.2  Teknik Analisis Data 

  Analisis data suatu pengkajian kualitatif dilakukan dengan berkelanjutan, 

mulai proses mengumpul data di luar hingga pengkerjaan kajian (Miles dan 

Huberman dalam Aminuddin, 1990: 18). Di samping itu, analisis yang digunakan 

terkait kajian ini adalah mengkaji citra tokoh utama dalam novel Padang Bulan 

ini, penulis berusaha mengungkap analisa citra tokoh utama yang didalamnya 

terdapat pengaruh sosial. Menurut Riffaterre (dalam Sangidu, 2004: 19), cara baca 

melalui tanda adalah cara pengkaji dengan melakukan intrpretasi bahan bacaannya 

melalui tanda bahasa dalam teks. Baca melalui tanda ini dilakukan secara 

terstruktur (Pradopo dalam Sangidu, 2004: 19). Selain itu, membaca tanda bersifat 

referensi, adalah linguistik dikaitkan melalui suatu kenyataan. Membaca makna 

adalah cara membaca yag dilakukan pengkaji setelah membaca tanda dilanjutkan 
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dengan membaca makna. Oleh sebab itu, cara tersebut adalah proses yang 

dikerjakan oleh pengkaji dengan berkelanjutan melalui bacaan novel, atau cerpen 

dengan berulang-ulang (Riffaterre dan Culler dalam Sangidu, 2004: 19). Ada 

beberapa hal dalam teknik pengolahan data. 

1. Mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh.

2. Menginterprestasikan data-data yang diperoleh dengan menngunakan landasan

teori.

3. Setelah melakukan interprestasi data, langkah selanjutnya adalah mengambil

kesimpulan terhadap data yang telah dianalisis.




