
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
A.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam novel ini adalah penelitian kualitatif  

yang bersifat deskriptif. Artinya, dalam penelitian ini data-data terurai dalam 

bentuk kata-kata, catatan-catatan atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk 

angka-angka (Semi, 1993:23).  

 
Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dalam metode kualitatif data yang terkumpul diinterpretasikan 

menggunakan pendekatan objektif, kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk 

menguji kebenaran penelitian ini, demi mencapai tujuan yang diharapkan 

berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 

2007:4). 

 
Peneliti memilih metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan/ 

mendeskripsikan data-data yang ada di dalam novel Tanah Tabu karya Anindita 

S. Thayf yang merupakan ciri kapitalistik serta kelayakannya sebagai bahan ajar 

sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA). Data-data yang disajikan nantinya akan 



dideskripsikan secara kualitatif yakni, berupa bahasa verbal dan bukan angka-

angka.  

B.  Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah novel yang berjudul Tanah Tabu karya 

Anindita S. Thayf. Buku tersebut berukuran 18 cm, tebalnya 240 halaman. 

Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Mei 2009.  Cetakan pertama. 

 
C.  Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Dalam menganalisis ciri kapitalistik dalam novel ini, penulis menggunakan 

teknik-teknik sebagai berikut. 

1. Membaca novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf secara keseluruhan. 

2. Mengumpulkan data-data dalam bentuk bahasa verbal berupa kata-kata, 

kalimat, dan paragraf. 

3. Mengidentifikasi data-data yang mempunyai ciri-ciri kapitalistik pada 

novel Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf yang tergambar melaui tokoh, 

latar, dan sebagainya yang terdapat dalam novel. 

4. Menganalisis data-data yang mempunyai ciri-ciri kapitalistik pada novel 

Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf. 

5. Menyimpulkan ciri-ciri kapitalistik yang terdapat dalam novel Tanah Tabu 

karya Anindita S. Thayf dengan menggunakan beberapa teori dari 

Lekachman dan Borin van Lon (2008:3), Gregory Grossman (2004:28), 

Stanislav Andreski (1996: 106), dan Save M. Dagun (2004: 133). Ciri-ciri 

tersebut yaitu: 

a. kekayaan produktif dimiliki secara individual 

b. mekanisme pasar bebas 



c. mengandalkan kekuatan hukum  

d. adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih 

keuntungan semaksimal mungkin 

e. adanya komersialisasi kehidupan ekonomi 

f. kebebasan melakukan kompetisi 

6. Mengkaji kelayakan hasil penelitian ciri-ciri kapitalistik dalam novel 

Tanah Tabu karya Anindita S. Thayf sebagai alternatif bahan ajar sastra di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan teori Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang terdiri dari Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD), dan teori sastra dari B. Rahmanto, yang terdiri 

dari aspek bahasa, aspek psikologis, dan aspek latar belakang budaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


