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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Peneltian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 

penggunaan metode analisis isi. Data yang digunakan dinyatakan dalam keadaan 

yang sewajarnya serta memiliki karakteristik, dan tidak diubah dalam bentuk 

simbol-simbol bilangan. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar 

dan bukan sebuah angka. 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4) metode penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data 

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

yang diamati.  

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik data yang 

sudah nampak. Gejala sosial yang tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang 

diucapkan dan dilakukan orang, setiap ucapan dan tindakanya mengandung 

makna tertentu. Serta memahami interaksi sosial yang kompleks. Moleong 

menyatakan, penelitian kualitatif merupakan fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, motivasi, tindakan, 

dan sebagainya secara holistik lalu dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (dalam Arifianie, 2014: 47).  

Penelitian berjudul aspek kepribadian tokoh dalam novel Tentang Kamu 

karya Tere Liye ini disajikan data-data yang berupa teks yang dianalisis dengan 

memaparkan kepribadian dari tokoh utama yang ada dalam novel Tentang Kamu 

karya Tere Liye ini. Sebuah novel yang menceritakan tentang tokoh perempuan 

yang menginspirasi dan menjadi tokoh fiksi yang patut diteladani, dalam 

menjalani kehidupanya menjadi sosok yang kuat dan tegar meski dengan kisah 

hidup yang sangat menyakitkan. 
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Penelitian bersifat deskriptif  adalah cara pelukisan data dan analisis dalam 

kritik sastra, dimaksudkan untuk menggambarkan karakter, perilaku, dan sikap 

semua yang menggambarkan tokoh. Menggambarkan apa yang menjadi masalah, 

menafsirkan data yang ada dalam novel Tentang Kamu karya Tere Liye. Teknik 

deskripsi ini tujuanya berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi pada 

saat sekarang secara jelas dengan rumusan masalah yang diambil, serta sesuai 

dengan jenisnya. 

Penelitian bersifat metode analisis isi digunakan untuk menganalisis suatu 

dokumen, dalam penelitian ini yang dimaksud dokumen adalah novel Tentang 

Kamu karya Tere Liye. Tujuan dari content analysis pada penelitian ini adalah 

untuk mencari kedalaman makna yang terkandung dalam dokumen yang diteliti. 

Dengan demikian, peneliti akan menyajikan laporan penelitian yang berisi tentang 

kutipan-kutipan data untuk mendeskripsikan bagaimana kepribadian tokoh utama, 

serta faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian tokoh utama yang ada dalam 

novel Tentang Kamu karya Tere Liye. 

 

Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat desain penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 1 Desain Penelitian 

 

B. Sumber data dan Objek Penelitian 

1. Sumber Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:22) sumber data utama yaitu penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan data yang terkumpul berbentuk kata-

kata atau gambar, dengan melakukan analisis data secara induktif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di ambil dari novel 

berjudul Tentang Kamu karya Tere Liye. Novel karya Tere Liye diterbitkan oleh 

Republika cetakan 1, pada Oktober 2016. Naskah novel yang terdiri atas 530 

halaman, yaitu mulai dari halaman 1 sampai halaman 524 memiliki ketebalan 

buku (13,5x20,5) dengan berat buku 600 gr. Cover elegan, cool yang 

dipresentasikan dengan gambar sepatu usang pada sampul novelnya seakan 

mencerminkan sosok tokoh utama adalah seseorang yang sederhana, termasuk 

genre fiksi romance. 

Landasan Teori 

Fokus Penelitian 

 

1. Kepribadian tokoh utama dalam novel Tentang 

Kamu karya Tere Liye. 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian 

tokoh utama dalam novel Tentang Kamu karya 

Tere Liye. 

 

Metode Penelitian 

 

Metode kualitatif 

Pengumpulan Data 

 

1. Membaca 

2. Pengambilan data 

3. Mencatat tuturan 

4. Mengklarifikasi 

Analisis Data 

1. Reduksi data 

2. Penyajian data 

3. Inferensi data 

 

Simpulan  
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2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah berupa kalimat dan kata-kata yang terdapat 

dalam paragraf yang ada dalam novel Tentang Kamu karya Tere Liye. Penelitian 

ini dilakukan dengan mengambil dan menganalisi data yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Tokoh-tokoh yang diambil dari data narasi dan monolog, serta di amati 

melalui watak dan perilaku yang menonjol pada diri tokoh utama yaitu Sri yang 

terdapat dalam novel Tentang Kamu.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data tertulis. Penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui metode studi pustaka. Metode 

pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan data pada novel Tentang 

Kamu, buku-buku, referensi, artikel, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam metode pengumpulan data adalah Teknik 

baca yakni teknik yang dilakukan dengan cara membaca keseluruhan novel secara 

sekksama. teknik catat yakni peneliti mencatat data yang ditemukan dari hasil 

bacaan. Peneliti sebagai instrument kunci melakukan penyimakan secara cermat, 

terarah, dan teliti terhadap sumber data yang digunakan sebagai sasaran utama 

dalam penelitian ini (Hikma, 2015:9). 

Teknik pembacaan tersebut berupa 1) Membaca secara cermat keseluruhan 

isi novel Tentang Kamu yang terdiri atas 32 Bab dan terdiri dari (524 halaman) 

yang dipilih dan menjadi fokus penelitian, dalam penelitian ini kepribadian yang 

meliputi (sikap, karakter, perilaku), serta faktor-faktor yang memengaruhi 

kepribadian tokoh. 2) Menandai bagian-bagian tertentu yang mengandung aspek 

kepribadian tokoh, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian tokoh. 3) 

Menentukan dan menafsirkan kepribadian tokoh dan konflik yang memengaruhi 

kepribadian tokoh. 4) lalu, mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh dari 

langkah-langkah tersebut.  

Setelah teknik membaca selesai kemudian dilakukan percatatan data. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencatat adalah sebagai berikut:  
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1) Mencatat hasil deskripsi yaitu tentang kepribadian, dan faktor yang 

memengaruhi pembentukan kepribadian pada tokoh utama yang ada dalam 

novel Tentang Kamu karya Tere Liye.  

2) Mencatat hal-hal yang berhubungan dengan data yang ada dalam novel 

mengenai kepribadian, dan faktor yang memengaruhi kepribadian pada 

tokoh utama. 

Cara mencatat kutipan atau kalimat, paragraf dan wacana yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti dari hasil membaca, analisis, kategori, 

serta deskripsi mengenai (1) wujud kepribadian yang terdapat dalam tokoh utama, 

(2) faktor yang memengaruhi kepribadian tokoh utama dalam novel Tentang 

Kamu karya Tere Liye. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Tenik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kepribadian 

dengan cara analisis watak dan perilaku tokoh utama serta faktor yang 

memengaruhi kepribadian tersebut.  

Menurut sugiyono (2014:247-253) langkah-langkah dalam menganalisis 

novel Tentang Kamu karya tere Liye dengan cara sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yakni dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan ciri 

tertentu. Memilih hal pokok yang penting yang menjadi fokus penelitian. 

Data yang diperoleh melalui pembacaan secara cermat dan dicatat dalam 

yang berisikan tentang tipe kepribadian pada kepribadian tokoh dan faktor 

yang memengaruhi kepribadian tersebut, yang ada dalam novel Tentang 

Kamu karya Tere Liye. 

2. Penyajian data, yakni teknik dalam penyajian data dengan bentuk grafik, 

tabel, ataupun sejenisnya dimana di dalamnya tersaji data-data kategorisasi. 

Penelitian ini terdapat hal-hal pokok yang disajikan dalam deskripsi data 

agar memberikan kemudahan dalam pembahasan secara menyeluruh 

terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

3. Penarikan simpulan, yakni memaknai, menyimpulkan, dan membandingkan 

data-data yang telah dikategorikan sebelumnya dan ditemukan dalam novel 
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dengan menggunakan data yang membahas tentang psikologi kepribadian 

yang mendukung penelitian. Data yang diperoleh dari novel Tentang Kamu 

karya Tere Liye. 

 

 

 

 

 


