
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan desain penelitian, data dan sumber data, dan 

teknik pengumpulan dan analisis data mengenai karakterisasi dalam novel Ayahku 

(Bukan) Pembohong karya Tere-Liye dan kelayakannya sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, 

kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam 

bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat 

dan hanya memotret apa yang terjadi pada objek atau wilayah yang diteliti, kemudian 

memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010: 3). 

 

Penelitian yang deksriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-

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

bukan dalam bentuk angka-angka (Semi, 2012: 30). 
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Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 

Data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2013: 4). Dalam penelitian ini, metode 

deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

Karakterisasi dalam Novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye dan 

Kelayakannya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan peristiwa atau teks-

teks tentang karakterisasi yang terdapat di dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong 

karya Tere-Liye. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Ayahku (Bukan) 

Pembohong karya Tere-Liye. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, 

cetakan pertama April 2011. Tebal buku 304 halaman. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis teks. Penulis mengumpulkan data dan menganalisis data dengan 

menggunakan model interaktif, yaitu upaya menganalisis data secara berkelanjutan 

dan terus menerus (Miles dan Hubermann dalam Emzir, 2012: 135). 
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Gambar 3.1 Komponen analisis data: Model Interaktif 

 

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data disesuaikan 

dengan komponen-komponen analisis data model interaktif sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data. Pada komponen ini data yang muncul adalah kata-kata, frasa, 

kalimat, atau wacana tentang karakterisasi yang terdapat dalam novel. Langkah 

yang dilakukan penulis pada komponen pertama ini adalah mengumpulkan data 

karakterisasi yang terdapat dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-

Liye. 

2. Reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan 

perhatian transformasi “data mentah” yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

berupa teks dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye. Langkah-

langkah yang dilakukan penulis dalam komponen kedua ini, yaitu: 
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a. Menganalisis karakterisasi dengan menggunakan teknik analitik dan teknik 

dramatik. 

b. Meganalisis layak atau tidaknya novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya 

Tere-Liye sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA dengan menggunakan 

teori pemilihan bahan ajar yang meliputi aspek bahasa, psikologi, dan budaya. 

3. Penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu. 

a. Mendeskripsikan karakterisasi yang terdapat dalam novel Ayahku (Bukan) 

Pembohong karya Tere-Liye. 

b. Mendeskripsikan kelayakan novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-

Liye sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. 

4. Penarikan/verifikasi kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan suatu tinjauan 

pada catatan-catatan di dalam sebuah novel atau juga upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan pada perangkat data yang lain. Langkah yang 

dilakukan penulis, yaitu. 

a. Menyimpulkan hasil deskripsi karakterisasi yang terdapat dalam novel 

Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye. 

b. Menentukan kelayakan novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye 

sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. 

 


