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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

1.1 Deskriptif Kualitatif 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif  

kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau 

keadaan ataupun gejala yang tampak dalam cerita rakyat Perempuan Penunggang 

Harimau karya M. Harya Ramdhoni berupa bentuk metode penokohan yang digu- 

nakan oleh pengarang, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, serta 

relevansinya dengan pembelajaran apresiasi sastra di SMP. Penelitian deskriptif 

kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek peneliti- 

an berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nawawi dan 

Martini (1996: 73). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan se- 

luruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pa- 

da saat penelitian dilakukan. Mukhtar (2013: 28). Penulis menjadikan metode lang 

sung dan metode tidak langsung, sebagai keadaan penokohan dalam cerita rakyat 

Perempuan Penunggang Harimau dan relevansinya dengan pembelajaran apresia- 

si sastra di SMP. 
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3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah cerita rakyat yang berjudul Perempuan 

Penunggang Harimau karya M. Harya Ramdhoni, diterbitkan oleh BE Press. Ban- 

darlampung pada tahun 2011 dengan tebal buku 501 halaman. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pus- 

taka (library research), simak, dan catat. Sebagai instrumen utamanya adalah pe- 

neliti sendiri, dalam hal ini peneliti akan membaca novel, mencermati, dan men- 

catat hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun langkah pengumpulan 

data penelitian, penulis mengacu pendapat Rafiek (2013: 4) yakni (1) Membaca 

karya sastra, (2) Menguasai teori, (3) Menguasai metode, (4) Mencari dan mene- 

mukan data, (5) Menganalisis data yang ditemukan secara mendalam, (6) Melaku- 

kan perbaikan secara menyeluruh, (7) Membuat simpulan penelitian.   

 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan kuisioner. Kuisioner (questionnaire) 

atau angket, merupakan serangkaian (daftar) pertanyaan tertulis ditujukan kepada 

responden mengenai masalah-masalah tertentu, yang bertujuan untuk mendapat- 

kan tanggapan dari peserta didik (responden) tersebut (Nurgiyantoro, 2012: 91). 

Kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket yang bersifat 

tertutup, karena jawaban yang harus dipilih sudah tersedia.  
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3.4 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan 

melakukan analisis secara langsung terhadap metode penokohan yang di gunakan  

pengarang dalam cerita rakyat Perempuan Penunggang Harimau melalui proses 

(1) data reduction, yaitu penulis memilih dan memilah-milah data yang akan dia- 

nalisis berupa kata, kalimat, atau ungkapan sesuai dengan metode penokohan, ya- 

itu metode langsung dan metode tidak langsung; (2) data display, yaitu penulis me 

nampilkan data yang telah dipilih dan dipilah-pilah dan menganalisis jenis metode 

penokohannya; (3) verification, yaitu penulis menyimpulkan hasil analisis terha- 

dap penggunaan metode penokohan yang dipakai (Muchtar, 2013: 135) dalam ce- 

rita rakyat Perempuan Penunggang Harimau. 

 


