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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Tahap terpenting di dalam penelitian yang akan dilakukan adalah penentuan 

metode penelitian. Dengan metode penelitian yang tepat, permasalahan yang 

muncul dalam penelitian mampu terselesaikan dan ditemukan kebenaranya secara 

baik sehingga di dalam menganalisis data peneliti tidak akan mengalami hilang 

arah. Proses penelitian yang terarah akan menghasilkan informasi dan analisis 

data. Selanjutnya informasi yang diperoleh tersebut dapat diterima semua pihak 

dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

Alasan digunakanya metode penelitian kualitatif adalah karena karya sastra 

merupakan karya yang penuh dengan kata dan simbol-simbol untuk 

memahaminya bukan dengan logika, akan tetapi lebih membutuhkan rasa dan 

penghayatan, artinya proses pemahaman lebih mengendapkan aspek kejiwaan.  

 Sugiyono (2009: 6) menyebutkan bahwa metode penelitian dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Secara umum metode 

penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu.  

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode content 
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analysis atau analisis isi. Penelitian ini mendiskripsikan atau menggambarkan 

apayang menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang 

ada. Metode content analysis yang digunakan untuk menelaah isi dari suatu 

dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah novel Amelia 

Karya Darwis Tere Liye. 

Metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendiskripsikan fakta-

fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2004:53). Penelitian 

deskriptif berhubungan dengan masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara 

yang berlaku dan situasi-situasi tertentu yang ada didalam masyarakat, serta yang 

berhubungan dengan kegiatan,sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung 

dan pengaruh dari suatu fenomena.Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.  

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah 

orang atau peneliti itu sendiri (humane instrument).Untuk dapat menjadi 

instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang 

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. 

 

3.2 Sumber Data 

Sutopo (2002:47) menyatakan sumber data merupakan bagian yang sangat 

penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan ketepatan dan 
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kekayaan data atau informasi yang diperoleh.Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Novel dengan indentifikasi lengkap sebagai berikut. 

Judul Novel : AMELIA 

Pengarang : Darwis Tere Liye 

Penerbit : RepublikaJl. Taman Margasatwa No.12  

Raguman, Pasar Minggu, Jakarta 12550 

Jumlah Halaman : 392 halaman 

Tahun Terbit : 2013 

2. Buku-buku penunjang yang relevan dengan pembahasan masalah 

Data yang dikumpulkan orang di luar penyelidik, walau yang dikumpulkan 

itu data yang asli. Senada dengan hal tersebut Hariwijaya dan Djaelani 

(2008:50) berpendapat bahwa dataprimer yang telah diolah lebih lanjut 

disajikan oleh pihak lain data sekunder. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik studi  pustaka digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa 

buku-buku kepustakaan  yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian 

studi pustaka dalam mengkaji novel “Amelia” dengan menggunakan teori-teori 

sastra yang mencakup unsur ekstrinsik utamanya yang berkaitan dengan kajian 

psikologi sastra. 

Teknik analisis dokumentasi menuntut peneliti harus bersikap kritis dan 

teliti dalam membaca, mencatat dan referensi yang mendukung pengumpulan data 
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dari sumber utama dilakukan dengan menyimak, meganalisis dan menggali secara 

mendalam kajian psikologis yang dialami para tokoh-tokoh dalam novel. 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari novel Amelia karya Darwis Tere Liye sebagai sumber utama. 

2. Membaca novel Amelia karya Darwis Tere Liye secara berulang-ulang 

sehingga bisa memahami isinya secara mendalam. 

3. Membuat catatan dalam novel Amelia karya Darwis Tere Liye yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

4. Mengindentifikasi data yang sesuai dengan masalah penelitian. 

5. Mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku dan referensi lainnya. 

 

 


