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III. METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan metode penelitian, sumber data, prosedur 

penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian mengenai 

citra perempuan dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan dan kelayakannya 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

3.1 Metode Penelitian 

Pada hakikatnya sebuah penelitian untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang 

ingin diketahui jawabannya oleh peneliti dengan menggunakan metode. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data 

yang terkumpul diinterpretasikan secara objektif, kemudian dideskripsikan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Melalui penelitian deskriptif tersebut peneliti melakukan 

penelitian berlandaskan citra perempuan yang telah diidentifikasi dari novel 

berdasarkan dialog yang dilakukan tokoh utama dengan tokoh lain (perempuan) 

dan bagaimana cara berpikir tokoh-tokoh perempuan tersebut dalam novel Ibuk 

karya Iwan Setyawan, kemudian menilai kelayakan novel tersebut sebagai 

alternatif bahan ajar sastra di SMA. 
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3.2 Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah novel yang berjudul Ibuk karya Iwan 

Setyawan, terbitan 2012 penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, cetakan 

pertama, dengan tebal buku 293 halaman. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Membaca novel secara keseluruhan dengan cermat dan seksama. 

2. Mencari teori yang sesuai dan mendukung tujuan penelitian (mengadakan 

studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan). 

3. Mendeskripsikan citra perempuan melalui tokoh perempuan yang 

ditampilkan di dalam novel tersebut. 

4. Menentukan kelayakan novel untuk dijadikan alternatif bahan 

pembelajaran sastra Indonesia di SMA. 

5. Menarik simpulan dan memberi saran. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

teknik membaca dan catat. Teknik membaca dan catat berarti peneliti sebagai 

instrumen kunci melakukan membaca secara cermat, terarah, dan teliti terhadap 

sumber data primer, yakni sasaran peneliti yang berupa teks pada novel Ibuk karya 

Iwan Setyawan untuk memeroleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil 
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membaca kemudian dicatat sebagai sumber data. Dalam data yang dicatat itu 

disertakan kode sumber datanya untuk mengecek ulang terhadap sumber data 

ketika diperlukan dalam rangka analisis data. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis teks.  

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data ialah sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh perempuan dalam novel. 

2. Mengklasifikasikan tokoh-tokoh perempuan dalam novel berdasarkan 

kedudukan di masyarakat. 

3. Mengidentifikasi citra perempuan dalam novel. 

4. Memaparkan citra tokoh perempuan dalam novel melalui penokohan oleh 

pengarang. 

5. Menyimpulkan citra perempuan yang ditampilkan melalui tokoh 

perempuan dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan berdasarkan 

kedudukannya di masyarakat. 

6. Mendeskripsikan kelayakan hasil penelitian citra perempuan dalam novel 

Ibuk karya Iwan Setyawan sebagai alternatif bahan pembelajaran sastra di 

SMA. 

Menyimpulkan hasil penelitian citra perempuan dalam novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan, layak atau tidak untuk dijadikan alternatif bahan pembelajaran sastra di 

SMA. 


