
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Metode Penelitian  

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan jenis penelitian 

kualitatif terhadap novel Ayah karya Andrea Hirata. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka yang 

digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, orang secara individual maupun 

kelompok. Data yang didapat dengan menggunakan penelitian kualitatif ini 

akan disajikan secara apa adanya. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta kutipan ataupun paragraf 

dalam cerita novel Ayah karya Andrea Hirata kemudian disusul dengan 

analisis data-data yang diperoleh tersebut.  

Menurut Arikunto (2010: 151), metode penelitian deskriptif analisis 

adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor 

yang merupakan faktor pendukung penelitian, kemudian menganalisis faktor-

faktor tersebut untuk dicari peranannya terhadap hasil penelitian. Data yang 

berupa kutipan yang telah diperoleh perlu dideskripsikan atau dipaparkan apa 

adanya sehingga pada akhirnya akan diketahui tentang nilai moral tokoh 

utama dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. 

 



3.2 Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Ayah Karya Andrea 

Hirata yang diterbitkan oleh Bentang dengan tebal 432 halaman. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semua kutipan novel berupa kata, 

kalimat dan paragraf dalam novel Ayah karya Andrea Hirata yang 

menggambarkan sosok seorang ayah yang senantiasa mencintai anaknya 

walaupun bukan anak kandung sendiri.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

studi pustaka. Studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta 

mengolah data yang didapatkan dari sumber data. Adapun langkah yang 

peneliti lakukan adalah : 

1. Membaca dan memahami isi novel Ayah karya Andrea Hirata 

2. Pengumpulan data yang berupa nilai moral tokoh Sabari yang muncul 

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata 

3. Menginvetarisasi, yaitu mencatat dan memindai data yang telah di dapat 

setelah menganalisis. 

4. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam novel Ayah karya 

Andrea Hirata 

3.4 Teknik Analisis Data 



Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Reduksi Data, tahap ini adalah mengklasifikasikan data, kemudian 

penulis akan menyeleksi kalimat atau kutipan-kutipan novel yang diduga 

mengandung aspek nilai moral 

2. Penyajian Data, setelah data ditandai kemudian data disajikan dalam 

sebuah tabel data. Melalui tabel data tersebut, data yang sudah 

diidentifikasi dapat dianalisis sesuai dengan rumusan masalah pada 

penelitian ini. 

3. Analisis Data, pada tahap ini data yang ada dan sesuai dengan rumusan 

masalah pada penelitian di analisis. Analisis dapat dilakukan dengan 

membandingkan dan mencari hubungan atau korelasi antardata yang 

didapat.  

4. Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan selama 

penelitian berlangsung. Kesimpulan tersebut berdasarkan dari 

keseluruhan hasil data yang telah dianalisis. 


