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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Bab ini berisi penjelasan mengenai persiapan yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Ada beberapa persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan 

penelitian. Persiapan yang dimaksud yaitu menentukan metode penelitian, data 

dan sumber data, prosedur penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisis 

data. Berikut ini penjelasannya. 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif  kualitatif, yakni 

data yang terkumpul berdasarkan fenomena yang ditemui dicatat dan 

diinterpretasikan berdasarkan daya tangkap peneliti terhadap pandangan-

pandangan subjek penelitian secara akurat, kemudian dideskripsikan sesuai 

dengan tujuan penelitian (Semi, 1993:24). Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merasa “tidak tahu mengenal apa yang tidak diketahuinya” sehingga metode 

penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan 

berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di 

lapangan pengamatan (Margono, 2004: 35). Penelitian kualitatif lebih 

menekankan segi proses daripada hasil. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, 

gambar, prilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, 
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melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekadar 

angka atau frekuensi (Margono, 2004: 39). 

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya metode yang 

dilakukan dengan maksud memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis. Metode kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang di 

kumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka 

(Moleong, 2013: 5). Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang 

bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaaran untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2013: 6). Dengan metode ini, peneliti 

ingin memberikan penjelasan tentang deskripsi pada sebuah novel yang akan 

diimplikasikan terhadap pembelajaran sastra di SMA. Alasan memilih metode 

deskriptif adalah karena pada hasil dan pembahasan penelitian ini akan digunakan 

kata-kata atau kalimat yang menjelaskan secara detail dan rinci tentang deskripsi 

latar pada novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. 

 

3.2 Data dan 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 deskripsi latar. Sumber data dalam penelitian ini yaitu novel Cinta di 

Dalam Gelas karya Andrea Hirata, cetakan pertama 1 Juni 2012 dengan tebal 

buku xii + 254 halaman dan dicetak oleh PT. Bentang Pustaka. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam menganalisis deskripsi latar dalam novel Cinta di 

Dalam Gelas karya Andrea Hirata adalah sebagai berikut. 

1. Membaca novel Cinta di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata secara 

keseluruhan dan cermat. 

2. Merumuskan masalah yang diteliti. 

3. Mencari teori yang sesuai dan mendukung tujuan penelitian. 

4. Menganalisis deskripsi latar dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya 

Andrea Hirata dengan teknik analisis teks. 

5. Memerikan deskripsi latar novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea 

Hirata. 

6. Menganalisis fungsi latar dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea 

Hirata dengan teknik analisis data. 

7. Menentukan layak atau tidaknya pemerian deskripsi  latar dan fungsinya 

dalam novel Cinta Di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata sebagai bahan 

ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait dengan kurikulum 2013 dan 

implikasinya pada pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

8. Menarik simpulan dari analisis yang telah dilakukan. 

9. Memberikan saran. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis teks, yaitu dengan cara membaca novel yang akan diteliti secara 

cermat. Teknik analisis teks ini berfungsi untuk memerikan dan mengidentifikasi  
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deskripsi latar dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata yaitu 

berupa penggalan-penggalan novel yang mengacu pada deskripsi latar. 

Dalam mengumpulkan dan menganalisis data peneliti melakukan tahapan-

tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Membaca dengan teliti keseluruhan novel Cinta di Dalam Gelas karya 

Andrea Hirata. 

2. Mengidentifikasi data deskripsi latar. 

3. Memberi kode pada penggalan-penggalan novel Cinta Di Dalam Gelas 

Karya Andrea Hirata yang mengandung data deskripsi latar. 

4. Mengumpulkan data yang terdapat dalam novel Cinta Di Dalam Gelas 

Karya Andrea Hirata sesuai dengan teori deskripsi. 

5. Menganalisis penggalan-penggalan novel Cinta Di Dalam Gelas Karya 

Andrea Hirata yang mengandung data deskripsi latar. 

6. Mengklasifikasikan dan memerikan deskripsi latar yang telah ditemukan 

yaitu berdasarkan pendekatan dalam deskripsi, unsur-unsur latar, diksi dan 

kiasan serta fungsinya sebagai metafora dan atmosfer. 

7. Menyajikan hasil analisis dari deskripsi latar yang telah ditemukan dalam 

novel Cinta Di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata. 

 

 

 

 
 


