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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab 3 ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, kehadiran 

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

A. Rancangan Penelitian  

 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang mencoba untuk mengungkap dan menjawab kualitas 

yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti perasaan, pikiran, pengalaman, dan lain-

lain. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan memahami fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian (Syahruddin, dkk: 2016). 

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena 

populeritasnya belum lama. Metode ini berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, maka dari itu metode penelitian ini dinamakan metode 

postpositivisme. Selain itu, dinamakan juga sebagai metode artistik, karena proses 

penelitian bersifat seni atau kurang terpola dan disebut sebagai metode 

interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2016). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan untuk 

menjelaskan perbandingan alur dalam novel dan film yang berjudul Dilan 1990 

serta rencana pelaksanaan pembelajarannya. Terkait dilakukan penelitian ini 

dikarenakan banyak perbedaan alur yang teradi pada novel ke film baik 

pengurangan maupun penambahan. Serta, memasukkan pembelajaran 

perbandingan novel ke film kepada siswa SMA kelas XI, supaya siswa mampu 

menalar dengan baik dan mampu membandingkan sebuah sastra sebagai bentuk 
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dari apresiasi karya sastra . selain itu, agar pembelajaran lebih bervariatif dan 

tidak membosankan. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisi komperatif. Metode  penelitian 

deskriptif analisis merupakan metode utama yang dilihat dari kedalaman analisis 

penelitian sumber-sumber datanya, kemudian digabungkan dengan metode 

komparatif (perbandingan) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil data-data 

sumber atau bahan penelitian yang akan dianalisis lebih dari satu data untuk 

diperbandingkan. Metode deskriptif analisis komparatif dilakukan  dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang terdapat dalam karya sastra kemudian disusul 

dengan membandingkan dua atau lebih objek penelitian yang sedang diteliti 

(Khudori, 2018) 

B. Kehadiran Peneliti 

 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Oleh 

karenanya, peneliti melakukan pengamatan langsung akan perbandingan alur dari 

novel ke film Dilan 1990 yang memiliki ide dan cerita yang sama. Pengamatan 

terhadap film dan novel dilakukan secara berulang dan berangsur-angsur untuk 

mendapatkan data yang valid. Hal ini dilakukan supaya hasil dari penelitian dapat 

digunakan sebagai acuan pembelajaran sastra di kelas XI SMA/MA. 

C. Sumber Data 

 

Sumber data dari penelitian ini adalah novel dan film Dilan 1990. Data yang 

dikumpulkan berupa analisis dan tabulasi, data tersebut adalah kajian 

perbandingan alur yang terdapat dalam novel dan film Dilan 1990. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik baca, teknik 

menonton, teknik catat. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik 

tersebut adalah: 

1. Teknik Baca  

Teknik ini dilakukan dengan membaca isi dalam novel Dilan 1990 dengan 

seksama untuk memperoleh pemahaman mengenai Alur dalam novel kemudian 

menafsirkan dan membuat deskripsi dari data yang sudah didapat sehingga 

diperoleh pemahaman mengenai unsur- unsur dalam novel 

2. Teknik Menonton 

Menonton film dilan 1990 karya Pidi Baiq secara cermat untuk memperoleh 

pemahaman mengenai alur yang digambarkan dari kedua film tersebut. 

3. Teknik Catat 

Mencatat hasil dari simakan yang sekiranya alur yang dicermati ditemukan 

perbedaan serta persamaan dalam jalinan cerita tersebut. 

E. Teknik analisis data  

 

Menurut Miles dan Huberman  dalam  Sugiyono (2014: 91) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian  data dan 

penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi data 

Mengidentifikasi data yang diperoleh dalam bentuk uraian secara rinci. Data yang 

diambil berupa kutipan (kata, frasa, klausa, atau kalimat) serta ungkapan yang 
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mencerminkan unsur-unsur intrinsik dalam novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq dan 

film Dilan 1990 karya Fajar Bustomi. 

2. Sajian data  

Mengklasifikasi data berdasarkan jenis permasalahannya agar mudah untuk 

dianalisis. Kutipan (Kata, frasa, klausa, atau kalimat) serta ungkapan yang 

mencerminkan bentuk hubungan intertekstual novel dan film Dilan 1990 dan 

proses ekraniasi novel menjadi film Dilan 1990 dikaji, dideskripsikan, kemudian 

ditemukan wujud  ekranisasi. 

3. Penarikan kesimpulan  

Mendeskripsikan data yang diteliti, perbandingan alur novel Dilan 1990 karya 

Pidi Baiq dengan film Dilan 1990 karya Fajar Bustomi dan proses pengkaitan 

perbandingan alur masuk ke dalam Renacana Pelaksanaan Pembelajaran untuk 

dijadikan sebagai temuan dan kesimpulan dalam penelitian. 

F. Pengecekan keabsahan data 

 

Pengecekan keabsahan data dilakukan guna membuktikan bahwa data 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Teknik keabsahan data meliputi uji 

kredibilitas data (validitas internal), uji reabilitas data, uji transferabilitas 

(validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Namun, 

pengecekan keabsahan data yang utama adalah uji kredibitas data yang dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, membercheck, menggunakan bahan referensi, dan analisis 

kasus negatif (Sugiyono, 2016). 

Pada penelitian ini uji keabsahan data menggunkan uji kredibilitas dan 

dependability. Pada uji kredibilitas menggunakan cara meningkatkan ketekukan. 
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Meningkatkan ketekukan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan, dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau benar 

serta melalui meningkatkan ketekunan peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang sesuatu yang diteliti. (Sugiono, 2016: 371).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggunakan uji kredibilitas 

meningkatkan ketekunan melalui pengamatan lebih cermat dengan cara mencari 

data secara berangsur-angsur, dan berulang-ulang diamati hingga hasil penelitian 

yang berupa data kajian perbandingan alur dalam novel dan film Dilan 1990 

mendapatkan data yang akurat. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

 

1. Tahap persiapan 

Peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk memperoleh gambaran 

umum serta permasalahan yang sedang dihadapi yang kemudian akan dituangkan 

dalam rumusan permasalahan untuk diteliti. Untuk memperlancar pada waktu 

tahap pelaksanaan penelitian maka yang harus dilakukan peneliti adalah: Sebelum 

melakukan penelitian, maka peneliti mencari objek yang tepat untuk dijadikan 

sebagai bahan RPP yang sesuai KD yang telah tertulis, kemudian peneliti 

menyelaraskan pembelajaran dengan karya sastra yang diteliti (Dilan 1990). 

Setelah semua ditemukan barulah peneliti melakukan penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari suatu penelitian, dimana 

pada tahap pelaksanaan ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan. Tahap pelaksanaan ini antara lain meliputi: 
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a. Peneliti melakukan pencarian terhadap novel yang sesuai dengan usia 

pembelajaran ditingkat SMA/MA kelas XI yang akan dimasukkan dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan dipergunakan dalam penelitian 

guna memperoleh data yang dibutuhkan. 

b. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data hasil penelitian agar 

dapat diketahui hal-hal yang masih belum terungkap 

c. Peneliti melakukan perpanjangan penelitian guna melengkapi data yang 

masih  kurang hingga memenuhi  target  dan  lebih  valid  data  yang 

diperoleh. 

3. Tahap Analisa 

Pada tahap peneliti menyusun data yang telah terkumpul secara 

sistematis dan diolah sebagaimana mestinya sehingga data tersebut mudah 

dipahami dan dapat diinformasikan pada pihak lain secara jelas. 

4. Tahap penyelesaian 

Pada tahap ini merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. 

Dimana  pada  tahap  ini,  peneliti  menyusun  data  yang telah  dianalisis  dan 

disimpulkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah,  yaitu  berupa  laporan  penelitian 

dengan mengacu pada pedoman yang telah ditentukan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


