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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Metode Kualitatif 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Metode ini intinya mengurai dalam bentuk kata-kata, gambar atau bukan dalam 

bentuk angka-angka. Dalam penelitian kualitatif peneliti hanya menggunakan 

bahasa  verbal yang cermat dan sangat dipentingkan, karena interpretasi dan 

kesimpulan yang diambil disampaikan secara verbal. Metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun ciri-ciri yang penting 

dalam kajian sastra dengan menggunakan metode kualitatif, berikut ini :               

1.  dalam penelitian ini, peneliti akan membaca secara cermat sebuah karya sastra 

      yaitu novel Ayat-Ayat Cinta karya Habbiburrahman El Shirazy sebagai sumber  

     datanya;                                                                                                                     

2. penelitian dilakukan secara deskriptif, artinya terurai dan dalam bentuk kata- 

   �kata,bukan berbentuk angka-angka;                                                                        

3. lebih mengutamakan proses dibandingkan hasil, sebab sastra merupakan  

    fenomena yang  banyak mengandung penafsiran;                                                   

4.  analisis secara induktif, peneliti cenderung mengonstruksi konsep secara lebih  
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     jelas dari berbagai tingkah laku, tuturan tokoh dalam novel “Ayat-Ayat Cinta”;    

5. makna merupakan andalan utama, peneliti menaruh minat dan perhatian 

     terhadap perilaku setiap orang dalam suatu struktur kehidupan. Oleh karena itu,  

     peneliti merasa perlu menangkap perspektif obyek yang diteliti berupa teks 

    dengan cermat. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan perilaku tokoh utama yang memiliki sifat 

‘Hasanah’ atau sifat dan sikap yang baik/terpuji yang  bisa dijadikan teladan yang 

terdapat dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy dan 

relevansinya dengan Pendidikan Karakter pada pembelajaran sastra di SMA. 

 

3.2 Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah novel “Ayat-Ayat Cinta” karya 

Habiburrahman El Shirazy. Data yang diambil adalah  beberapa perilaku tokoh 

utama, yaitu  Fahri (Aku). Tokoh-tokoh pembantu  yang lain yaitu Aisha, Maria, 

Nurul Azkiya, dan Noura. Kempat tokoh pembantu ini erat hubungannya dengan 

Fahri sebagai tokoh utama. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka  

peneliti menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut. 

 

    3.3.1 Studi Teks 

Teknik studi teks adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 

cara sebagai berikut. 
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a. Membaca secara berulang-ulang dengan seksama bahan yang hendak diteliti. 

b. Mengadakan pencatatan terhadap data yang dipilih setelah dibaca dan  

    ditemukan serta dikumpulkan. 

c. Menelaah dan mengidentifikasi data terkumpul lalu memilih data tersebut yang  

    sesuai dengan bahan yang akan dikaji. 

 

    3.3.2 Menafsirkan Teks 

Melakukan penafsiran terhadap unsur intrinsik pada tokoh dan penokohan dari 

novel tersebut. Perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu yang ‘hasanah’ atau 

yang baik/terpuji, dapat diteladani, sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra. Langkah terakhir data yang 

telah terkumpul dianalisis. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penenlitian ini penulis, setelah memperoleh data dari sumber data dari 

novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy. Selanjutnya data 

diolah atau dianalisis dengan menggunakan pendekatan atau kajian psikoanalisis 

atau psikologi sastra. Perilaku tokoh yang tampak baik dalam bentuk tuturan, 

pikirannya dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan tokoh utama dengan 

berpedoman pada hasil temuan berdasarkan teori S. Freud. Peneliti kemudian 

menelaah bentuk pengungkapan yang digunakan pengarang dalam  menggambar- 

kan perilaku tersebut. Secara garis besar, langkah-langkah tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut. 

1. Membaca dan mengumpulkan data dari sumber yang telah dibaca. 
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2. Menyiapkan instrumen analaisis perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu. 

3. Menganalisis perilaku tokoh utama  dan tokoh pemabntu dengan memberi kode  

    pada data dalam novel “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy. 

4. Menganalisis perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu yang tampak baik  

    dalam bentuk tuturan, pikiran, dan perbuatan atau tindakan dengan berpedoman  

    teori Sigmund Freud, dengan memberikan pengkodean pada data. 

5. Menganalisis perilaku tokoh utama dan tokoh pembantu yang baik dalam novel 

    “Ayat-Ayat Cinta” karya Habiburrahman El Shirazy lalu mengaitkan dengan 

     pendidikan karakter. 

6. Menyimpulkan hasil analisis. 

  


