
 
 

 
 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena data-data yang 

dikumpulkan terurai dalam bentuk kata-kata. Menurut Bodgan dan Taylor yang 

dikutip oleh Suwandi (2008) metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis. 

Metode ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan nilai 

humanisme yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya 

Tere Liye. Pemanfaatan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dimaksudkan agar objek penelitian dapat digambarkan atau dipaparkan secara 

sistematis, akurat, juga faktual. Setelah mendeskripsikan objek atau fokus 

penelitian selanjutnya dideskripsikan alternatif sebagai bahan ajar sastra di 

sekolah menengah atas. 

 

3.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye yang diterbitkan oleh penerbit Republika 

Jakarta Selatan. Novel ini merupakan cetakan yang kedua puluh delapan pada 

bulan Juni 2016 dengan tebal buku 20.5cm x 13.5cm. Novel tersebut terdiri dari  

426 halaman dan ber-ISBN 978-979-1102-46-9. Sampul novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu bergambar seseorang yang sedang mendayung perahu di 



 
 

 
 

tengah sungai dan di bawah terangnya sinar rembulan. Warna sampul merah 

kekuningan (Liye, 2016). 

 

3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini, yaitu peneliti itu sendiri. Oleh 

karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh 

peneliti kulitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan 

(Sugiono, 2012). Dengan demikian, peneliti itu sendiri yang berperan sebagai 

perencana, pengumpul data, penganalisis, dan pelapor hasil penelitian. Selanjut-

nya, untuk mencatat data yang berasal dari novel digunakan kartu data. Kartu data 

digunakan sebagai tempat untuk mencatat berbagai macam halyang berkaitan 

dengan nilai humanisme pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere 

Liye. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

     Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik baca dan teknik pencatatan. Teknik baca, yaitu membaca 

keseluruhan novel tersebut. Teknik pencatatan, yaitu mencatatnilai humanisme  

yang terdapat dalam novel  Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut. 

1. Membaca novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye secara 

keseluruhan dan cermat. Hal ini dilakukan untuk memahami karya sastra 

secara mendalam. 



 
 

 
 

2. Menandai hal-hal yang berkaitan dengan nilai humanisme dalam novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye untuk memudahkan 

dalam proses menganalisis. 

3.   Mencatat nilai humanisme yang terdapat dalam  novel Rembulan Tenggelam 

di Wajahmu karya Tere Liye ke dalam kartu data agar mempermudah ketika   

      melakukan analisis data. 

 

3.4 Rencana Pengujian Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan setelah data-data 

terkumpul. Dalam kegiatan pengujian keabsahan data ini, berpedoman pada teori 

mengenai humanisme yang telah disampaikan pada BAB II. Data yang telah 

terkumpul akan diuji validasinya oleh validator agar sesuai dengan teori yang ada, 

tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dan kesimpangsiuran terhadap hasil 

penelitian.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, meng-

urutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya 

sehingga diporoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin 

dijawab. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan 

merumuskan simpulan umum dari hasil penelitian secara lengkap dalam bentuk 

tertulis. 

Adapun langkah yang dilakukan untuk menganalisis data pada novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye adalah sebagai berikut. 



 
 

 
 

1. Merumuskan kode-kode yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan hal-

hal terkait dengan nilai humanisme yang ada dalam novel Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye dengan cara sebagai berikut: 

a. Kode untuk menyatakan nilai humanisme adalah NH, menghargai 

pendapat orang lain (MPOL), kerjasama (KS), rela berkorban (RK), 

Peduli terhadap orang lain (PTOL), tolong-menolong (TM), solidaritas 

(S). 

b. Kode 1, 2, 3, dan seterusnya digunakan untuk menunjukkan halaman 

c. Kode i, ii, iii dan seterusnya untuk menunjukkan paragaraf. 

d. Kode I, II, III dan seterusnya digunakan untuk menunjukan baris. 

Contoh: NH/RB/8/iii/II artinya, nilai humanisme rela berkorban dalam 

novel  Rembulan Tenggelam di Wajahmu  terdapat pada halaman delapan, 

paragraf  ketiga, baris kedua. 

2. Menganalisis nilai-nilai humanisme yang sudah dikodekan. 

3. Menentukan layak atau tidak dijadikan sebagai alternatif bahan ajar disekolah 

menengah atas berdasarkan aspek kebahasaan, aspek psikologis, dan aspek 

latar belakang kebudayaan siswa. 

4. Menyimpulkan hasil penelitian mengenai nilai humanisme yang terdapat 

dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. 

 

 

 

 

 


