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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam Penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif karena 

mendeskripsikan ekologi pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana 

Kejora. Metode deskriptif merupakan metode yang memaparkan data secara apa 

adanya yang diperoleh melalui pencatatan yang didapat dari sumber tertulis, 

sedangkan kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. 

  

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu novel Rindu Terpisah di Raja Ampat 

karya Kirana Kejora. Sampul berwarna biru muda disertai gambar wanita yang 

memandang ke arah laut yang dikelilingi oleh pulau-pulau di sekitarnya. Tebal 

novel 266 halaman, penerbit Zettu, tahun terbit 2015. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data agar penelitian lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti cermat, lengkap, dan mudah diolah (Arikunto, 2010). Instrumen utama 

dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Semi, 2012). 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Seorang peneliti harus melakukan penelitian dengan cermat, terarah, dan 

teliti terhadap sumber data yang diteliti. Tehnik pengumpulan data merupakan 

langkah yang penting  dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan 

data berarti penelitian tidak dapat dilakukan (Hikmat, 2011). Teknik pengumpulan 

data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Membaca novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora terlebih 

dahulu secara berulang-ulang. 

2. Menandai setiap pernyataan dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat  

karya Kirana Kejora yang terkait dengan ekologi sastra dalam konteks 

ekologi alam dan ekologi budaya. 

3. Melakukan pencatatan bagian ekologi sastra yang berkaitan dengan ekologi 

alam dan ekologi budaya dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya 

Kirana Kejora ke dalam kartu data agar mempermudah dalam melakukan 

analisis data 

3.5 Rencana Pengujian Kabsahan Data 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan 

keabsahan data. Kegiatan pengujian keabsahan ini berpedoman pada teori 

mengenai ekologi sastra yang disampaikan pada bab II. Data yang terkumpul 

harus disesuaikan dengan teori yang ada, tujuannya agar tidak terjadi kekeliruan 

antara hasil penelitian dengan teori yang disampaikan. Selanjutnya, data yang 

terkumpul akan divalidasi oleh validator, yaitu pembimbing I dan II karena sesuai 

dengan bidang sastra.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

interpretasi. analisis data dapat dilakukan dengan pemberian interpretasi dan  

melakukan deskripsi bagian-bagian yang ditemukan dalam penelitian (Emzir, 

2014). 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data yang sudah diperiksa oleh pembimbing I dan pembimbing II selanjutnya 

dikodekan berdasarkan jenisnya. 

2. Pengodean data ekologi alam dan ekologi budaya pada novel Rindu Terpisah 

di Raja Ampat karya Kirana Kejora dengan menggunakan kartu data. Teknik 

pengodean sebagai berikut: 

a. Untuk menunjukkan ekologi alam digunakan kode EAl; 

b. Untuk menunjukkan ekologi budaya digunakan kode EBu;  

c. Untuk menunjukkan penokohan yang dikaitkan dengan ekologi digunakan 

kode PEk; 

d. Untuk menunjukkan latar yang dikaitkan dengan ekologi digunakan kode 

LEk; 

e. Untuk menunjukkan novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana 

Kejora digunakan kode RTA; 

f. Untuk menunjukkan halaman digunakan kode 1, 2, 3 dan seterusnya; 

g. Untuk menunjukkan paragraf digunakan kode I, II, III dan seterusnya; 

h. Untuk menunjukkan baris digunakan kode i, ii, iii dan seterusnya. 
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Contoh : kode RTa/EAl/11/III/iv 

Novel Rindu Terpisah di Raja Ampat pada bagian ekologi alam yang 

ada pada halaman 11 paragraf ke-3 dan baris ke-4 

3. Pengklasifikasian data yang akan akan dianalisis berdasarkan kode yang 

telah ditentukan.  

4. Penentuan layak atau tidaknya bagian ekologi alam dan ekologi budaya 

pada  novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora untuk 

dijadikan bahan alternatif pembelajaran sastra di SMA; 

5. Simpulan. 
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