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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif

kualitatif. Penelitian yang deskriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata

atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka (Semi, 2012:30). Data

pada umumnya berupa pencatatan, bukan dalam bentuk angka-angka. Data pada

umunya berupa foto-foto, rekaman, dokumen, memorandum, atau catatan-catatan

resmi lainnya. Dalam penelitian kualitatif pelaporan dengan bahasa verbal yang

cermat sangat dipentingkan, karena semua interpretasi dan kesimpulan yang

diambil disampaikan secara verbal. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif

ini berpandangan bahwa semua hal yang berupa sistem tanda tidak ada yang patut

diremehkan, semuanya penting, dan semuanya mempunyai pengaruh dan kaitan

dengan yang lain (Semi, 2012:31).

Alasan peneliti memilih metode deskriptif kualitatif tersebut karena pada hasil dan

pembahasan penelitian ini akan digunakan kata-kata atau kalimat yang

menjelaskan secara detail tentang penggunaan latar dalam novel Sunset Bersama

Rosie karya Tere Liye.

Melalui metode desriptif kualitatif, peneliti diharapkan dapat memaparkan,

mendeskripsikan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas secara objektif.
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Dalam hal ini, peneliti berusaha menganalisis permasalahan dengan

menghubungkan antara teori dengan fakta yang ada. Penulis menggunakan

metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Penggambaran tersebut disertai interpretasi latar dalam novel Sunset Bersama

Rosie karya Tere Liye dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA.

3.2 Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berisi kata-kata bukan

angka atau numerik. Data kualitatif terletak pada bagian teks novel yang mengandung

latar. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Sunset Bersama Rosie karya

Tere Liye, yang merupakan cetakan pertama yang diterbitkan pada tahun 2011

oleh penerbit Mahaka Publishing dengan tebal 426 halaman.

Novel Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye dipilih sebagai sumber data dengan

alasan novel Sunset Bersama Rosie merupakan salah satu novel yang inspiratif.

Novel tersebut memberikan banyak inspirasi dan motivasi bagi pembacanya.

Bahasa yang digunakan dalam novel tersebut pun mudah untuk dipahami.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau pemerolehan data dalam penelitian ini mengacu

pada pendapat Crowded atau V. Havelock dalam Miles dan Hubermen (1992:160-

161) dengan penjelasan sebagai berikut.

Perolehan data dilakukan dengan cara membaca konteks secara jelas dan

memahami maknanya lalu mengimplementasikan bagian-bagian penting yang

akan dijadikan pendukung data. Pertalian-pertalian yang cukup berarti dibuat ke
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dalam bagian konteks yang saling berturutan (struktur dan hubungan-hubungan)

yang berkaitan dengan latar yang terdapat dalam cerita novel Sunset Bersama

Rosie karya Tere Liye.

Fungsi dan tipe perilaku yang spesifik akan dijadikan data penelitian diliput dalam

hubungan antara peranan-peranan yang juga dapat diidentifikasi dari sebuah novel

Sunset Bersama Rosie karya Tere Liye untuk dikaitkan dengan aspek latar dan

implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Ilustrasi menekakan pada

aspek sistem pembangunan unsur cerita tentang latar dari konteks-konteks yang

berasal dari bacaan lalu ditandai oleh peneliti. Kemudian peneliti memetakan

aspek-aspek fisik dari suatu konteks yang berupa latar serta memunculkannya ke

dalam sebuah bagan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles dan Hubermen

(1992:15-21) yaitu analisis data model interaktif yang digambarkan sebagai

berikut.

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif
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Berdasarkan gambar di atas dianalisis data akan diawali dengan tahapan sebagai

berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan

perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data yang muncul

dari catatan-catatan si peneliti tentang latar yang terdapat dalam novel Sunset

Bersama Rosie karya Tere Liye.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini adalah penyajian sekumpulan informasi yang

tersusun dalam bagan konteks serta pemamaparan pengambilan suatu keputusan

yang berupa latar tempat, latar waktu, dan latar sosial lalu diimplikasikan terhadap

pembelajaran sastra di SMA.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang bertujuan

untuk menarik kesimpulan dari temuan-temuan penelitian yang sudah tercatat dan

tersimpan melalui kegiatan pengamatan atau observasi. Kesimpulan-kesimpulan

juga diverifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung atau dilakukan tinjauan

ulang terhadap catatan-catatan yang diperoleh melalui pengamatan untuk

mengungkap temuan-temuan yang dipaparkan dalam rangkaian kalimat, untuk

dicocokan ke dalam hasil penelitian dalam sebuah konsep yang terjalin pada saat

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dilakukan.


