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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

1) Pendekatan  

Penelilian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatatan kualitatif 

adalah rangkaian kegiatanatau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat 

sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu 

dalam kehidupan objeknya (Hadari, 1994:179).  

2) Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskripsi. Penelitian 

deskripsi merupakan penelitian yang mendiskripsikan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, dikatakan diskripsi karena data yang telah dikumpulkan memiliki 

tujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan dari hasil penelitian.  

3.2 Data dan Sumber Data 

 

 

1) Data  

Data yang diperlukan yaitu berupa  data primer. Data yang berupa satuan 

cerita yang terdapat di novel, yang di dalamnya mengandung tindak tutur asertif. 

2) Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa novel  Ramadhan Terakhir  karya  

Mahabb Adib-Addillah. Novel Ramadhan Mahabb Adib-Addillah yang diterbitkan 

pada tahun 2013. Cerita dalam novel ini mengisahkan perjuangan seorang ibu yang 
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kehilangan anaknya di dalam hutan kalimantan, novel ini juga menggunakan bahasa 

yang sopan dengan demikian novel ini layak untuk dibaca. Penerbit Diva Press 

tahun 2013 halaman 349 dimensi 15 x 22 cm. 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti novel Ramadhan Terakhir Ludwig 

karya Mahabb Adib-Addillah. Teknik baca bertujuan mendapatkan data yang 

sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian teknik catat bertujuan untuk mencatat 

seluruh data yang telah diperoleh di kertas, selanjutnya diklasifikasikan 

berdasarkan bentuk dan fungsi kedalam tabel. 

3.4 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini dengan mengurutkan dan 

mengkalisfikasikan data ke dala pola berdasarkan kategori dan satuan dasar.  Dalam 

penelitain ini akan mendiskrisikan bentuk dan fungsi tindak titur dalam novel 

Ramadhan Terakhir karya Mahabb Adib-Abdillah.  

No Indikator Deskripsi 

1 Menyatakan 

Menerangkan, menjadikan nyata, menjelaskan, 

menunjukan, memperlihatkan, menandakan, 

mengatakan, mengemukakan, melahirkan (isi 

pikiran). 

2 Memberitahukan Menyampaikan supaya diketahui, menumumkan, 

menyebarluaskan. 

3 Menyarankan Memberikan saran, menganjurkan, 

mempropaganda. 

4 Membanggakan Menimbulkan perasaan bangga, menjadikan besar 

hati, memuji-muji dengan bangga, mengagumkan. 

5 Menyombongkan 
Memegahkan (diri), membanggakan, membual. 

6 Mengeluh Menyatakan susah (penderitaan, kesakitan, 

kekecewaan). 

7 Menuntut Meminta dengan keras, menagih, menggugat, 

membawa atau mendapatkan, berusaha keras untuk 
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mendapatkan, berusaha atau berdaya supaya 

mencapai suatu tujuan, berusaha supaya 

mendapatkan pengetahuan, mempelajari. 

8 Melaporkan Memberitahukan kejadian secara kronologis 

(umumnya yang melaporkan adalah reporter). 

 

Dalam penelitian dilakukan dengan beberapa tahap yakni: reduksi data, 

penyajian data, dan penyimpulan data. 

1) Reduksi Data 

Mededuksi data berarti merangkum, maksudnya data yang telah diperoleh akan 

dicatat secara rinci, kemudian akan memfokuskan pada data-data yang paling 

penting. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan bentuk penelitian kualitatif  berupa uraian singkat 

yang dibentuk bagan maupun sejenisnya. 

3) Penyimpulan Data  

Menyimpulkan data yang telah ditemukan, kemudian data akan bersifat 

kredibel. 

3.5 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data pada penelitian ini akan diperoleh dari kajian teori Analisis 

Tindak Tutur Asertif dalam Novel Ramadhan Terakhir karya Mahabb Adib-

Abbdillah. Menurut (Nasution, 2013:74) mengatakan bahwa alat ukur untuk 

mengecek keabsahan data harus memenuhi syarat yang velid dan harus dipercaya.  

3.6 Prosedur Penelitian  

Bab pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian yang relevan, dan definisi operasional. 
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Pada bab kedua, penulis memaparkan kajian pustaka yang telah dilakukan pada 

penelitian. Bab ini berisi landasan teori mengenai teori pragmatik, tindak tutur yang 

dikemukan George, Levinson, Kridalaksana, Abdillah, Alwi Hasan, Chaer, Fitriani, 

Moleong, Mulyana, Nadar, Nasution, Sulistiyadi,Tarigan, Wijana, dan Yule. 

Bab yang ketiga berisi metode penelitian yaitu pendekatan dan jenis, data dan 

sumber, prosedur pengumpulan, analisis data, pengecekan keabsaan data, dan 

prosedur penelitian. 

Pada bab keempat berisi pembahasan berupa bentuk dan fungsi tindak tutur  

yang muncul di dalam novel  Ramadhan Terakhir karya Mahabb Adib-Addillah, 

kemudian dibahas secara terperinci. Bab kelima berisi penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. 


