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III. METODE PENELITAN 

 

 

 

3.1 Metode 

Metode adalah langkah kerja untuk memperhatikan suatu pendekatan yang 

dioperasinalkan setelah menentukan kriteria-kriteria yang menunjang pendekatan. 

Penelitian diartikan sebagai kegiatan dan pengkajian yang dilakukan secara 

sistematis dan objek untuk memecahkan suatu permasalahan atau pengujian 

hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum (Semi, 1993:63). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, 

tetapi mengutamakan kedalam penghayatan terhadap antarkonsep yang sedang 

dikaji secara empiris (Semi, 1990:23).  

 

Bogdan, R. K. dan S. K. Biklen (1982) dalam Semi (1990:24) mengemukakan 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian yang deskriptif artinya data 

terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-

angka serta pada umumnya data berupa pencatatan. Penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif berpandangan bahwa semua hal yang berupa sistem tanda tidak 

ada yang patut diremehkan, semuanya penting, dan semuanya memunyai 

pengaruh dan kaitan dengan yang lain. Dengan mendeskripsikan segala macam 
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sistem tanda, mungkin akan memberikan suatu pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai apa yang sedang dikaji. 

 

Penelitian ini mendeskripsikan tokoh berdasarkan pendekatan psikoanalisis 

(mekanisme mimpi) simbolisasi, kondensasi, figurasi, dan pengalihan dalam 

kumpulan cerpen karya A.S Laksana Bidadari yang Mengembara. Penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. Melalui penggambaran tersebut siswa mengetahui tokoh dalam 

cerpen tersebut. 

3.2 Pendekatan Psikologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis, pendekatan psikologis 

digunakan untuk memahami tokoh berdasarkan teori mekanisme mimpi menurut 

Freud . Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi 

bahwa karya sastra selalu saja membahas tentang peristiwa kehidupan manusia. 

(Semi, 1993: 76). 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen 

Bidadari yang Mengembara  karya A.S Laksana yang diterbitakan pada tahun 

2014. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa, kata, kalimat, atau kutipan 

teks yang berkaitan dengan tokoh dalam kumpulan cerpen Bidadari yang 

Mengembara karya A.S Laksana ditinjau dengan pendekatan psikoanalisis 

(mekanisme mimpi) dan kelayakannya sebagai bahan ajar di Sekoah Menengah 

Atas (SMA). 
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3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis isi data adalah sebagai 

berikut. 

1. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian teknik yang digunakan adalah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dan dokumen 

yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

novel Bidadari yang Mengembara  karya A.S Laksana. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut. 

a. Membaca kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara  karya A.S 

Laksana. 

b. Merumuskan masalah yang akan diteliti 

c. Menandai kutipan teks dalam kumpulan cerpen Bidadari yang 

Mengembara karya A.S Laksana yang berkaitan dengan jenis-jenis tokoh 

dalam kumpulan cerpen tersebut. 

d. Menandai kutipan teks dalam kumpulan cerpen Bidadari yang 

Mengembara karya A.S Laksana yang berkaitan dengan tokoh berdasarkan  

pendekatan psikoanalisis (mekanisme mimpi) simbolisasi, kondensasi, 

figurasi dan pengalihan atau pemindahan. 

e. Menentukan layak atau tidaknya novel tersebut untuk dijadikan alternatif 

bahan pembelajaran sastra di SMA 

f. Menarik simpulan dari analisis yang telah dilakukan. 
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2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data, peneliti melakukan analisis data, pemberian interpretasi, 

dan melakukan deskripsi bagian demi bagian yang ditemukan dalam penelitian. 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis teks. Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Membaca kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara karya A. S. 

Laksana secara keseluruhan dengan saksama. 

b. Membuat tabel ancangan instrumen penelitian sebagai acuan dalam 

menganalisis data terpilih 

c. Mengumpulkan data terpilih mengenai tokoh dalam kumpulan cerpen 

Bidadari yang Mengembara 

d. Menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang menggambarkan 

tokoh  ditinjau dengan pendekatan psikoanalisis mekanisme mimpi Freud.. 

e. Menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang mengggambarkan 

aspek kelayakan bahan ajar. 

f. Menyimpulkan hasil tokoh dalam kumpulan cerpen Bidadari yang 

Mengembara karya A.S Laksana ditinjau dengan pendekatan psikoanalisis 

(mekanisme mimpi) yang meliputi simbolisasi, kondensasi, figurasi dan 

pengalihan dan kelayakannya sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah 

Atas (SMA). 

 


