
BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library Research), yakni jenis penelitian yang 

berusaha menghimpun data penelitian dari khasanah literatur dan 

menjadikan “dunia teks” sebagai objek utama analisisnya. 1  Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai 

literatur, yaitu data kepustakaan, buku-buku, surat kabar, buku harian, 

majalah, jurnal, artikel, atau beberapa karya tulis yang memiliki keterkaitan 

dengan pembahasan penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah Novel 

Pulang karya Tere Liye, sedangkan objek penelitiannya adalah Nilai-nilai 

Moral yang terkandung dalam novel tersebut.  

B. Pendekatan Penelitian 

Ada dua macam pendekatan yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini diantaranya:  

1. Pendekatan Filosofis-Pedagogis 

Pendekatan filosofis terdiri atas model historis, tokoh, 

komparasi, lapangan dan interpretasi. 2  Penelitian ini 

menggunakan pendekatan filosofis model interpretatif, yakni 

menangkap suatu arti dengan cara menyelami pemikiran penulis, 
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Tere Liye tentang Nilai-nilai Moral melalui tulisannya, dalam 

novel Pulang. Penulis menafsirkan atau membuat penafsiran 

yang bertumpu pada alasan objektif untuk mencapai kebenaran 

otentik melalui inti, hakikat, atau hikmah pedagogis yang 

terkandung dalam novel Pulang.  

2. Pendekatan semiotik 

Semiotik merupakan satu pendekatan untuk membaca karya 

sastra. 3  Karya sastra merupakan sarana komunikasi antara 

pengarang dan pembacanya, sehingga disebut dengan gejala 

semiotik.4 Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, 

dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda 

tersebut mempunyai arti. Karya sastra memerlukan bahasa, 

dimana bahasa dalam sastra merupakan penanda (signifer). 

Karya sastra sebagai tanda merupakan makna semiotiknya, yaitu 

makna yang bertautan dengan dunia nyata.5 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan 

dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis data yaitu 

data yang bersumber dari manusia, dan data yang bersumber dari non 
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manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan 

dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi subyek penelitian. 

Sedangkan data non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa 

catatan, rekaman, gambar/foto, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan 

dengan fokus penelitian ini.6 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah dari 

berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan skripsi. Adapun sumber 

data terdiri dari dua macam, yaitu: 

1. Data Primer, merupakan sumber utama dalam penelitian ini, 

yaitu novel yang berjudul Pulang karya Tere Liye yang 

diterbitkan oleh Republika.  

2. Data Skunder, yaitu berbagai literatur yang relevan dengan 

objek penelitian, baik berupa transkip, buku, artikel di surat 

kabar, majalah, tabloid, website, multiply, dan blog di internet.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode 

dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

Walau metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun 

kemudian banyak ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metod 

dokumenter sebagai metode pengumpulan data. Oleh karena sebenarnya 
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sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.7 

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu metode 

dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya baik berupa buku-buku, artikel, majalah, surat kabar, 

website, dan blog di internet yang berhubungan dengan objek penelitian.  

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

content analysis (analisis isi). Content Analysis (analisis isi) merupakan 

teknik dengan upaya-upaya klarifikasi lambang-lambang yang dipakai 

dalam komunikasi dan menggunakan kriteria dalam klarifikasi pada saat 

membuat prediksi.8 

Content Analysis (analisis isi) adalah teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan 

komunikasi atau isi komunikasi.9 Analisis isi digunakan untuk mengungkap 

kandungan nilai-nilai tertentu dalam karya sastra dengan memperhatikan 
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konteks yang ada. Dalam sebuah karya sastra, analisis isi mempunyai fungsi 

untuk mengungkap makna simbolik yang tersamar.10 

Setelah dilakakukannya analisis isi maka penulis selanjutnya 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif menurut 

Donald Ary menjelaskan “analisa deskriptif sebagai bentuk metode 

penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala 

saat penelitian dilakukan”.11 Disinilah penulis melakukan sebuah pencarian 

fakta mengenai nilai-nilai moral dalam novel Pulang karya dari Tere Liye. 

fakta tersebut kemudian dideskripsikan lebih lanjut sesuai dengan fakta 

yang ada tanpa melakukan pengujian hipotesis. 

Berikut ini langkah-langkah yang penulis gunakan dalam 

pengambilan data sebagai berikut: 

1. Penulis menentukan teks yang dijadikan objek penelitian dalam 

novel Pulang karya Tere Liye. 

2. Penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. Penulis melakukan display seluruh data dari teks novel dan data 

dokumentasi (berupa buku-buku, surat kabar, majalah, artikel, 

tabloid, website,jurnal, multiply, dan blog internet yang 

berhubungan dengan objek penelitian). 
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4. Penulis melakukan coding, yaitu memilah data-data yang sesuai 

dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang tidak sesuai 

diabaikan. 

5. Penulis melakukan analisis dan interpretasi data yang sesuai 

dengan rancangan penelitian.  

 

 


