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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi pustaka karena 

peneliti menggunakan sumber referensi tertulis berupa buku, jurnal, dan artikel. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Metode ini 

tidak semata-mata hanya menguraikan tetapi juga memberikan pemahaman dan 

penjelasan (Surihayadi, 2014:87). Serta penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif karena hasil penelitian dipaparkan dengan kata-kata bukan dengan 

angka.  

3.2 Satuan Analisis 

Satuan yang akan diuji pada analisis ini berupa pengamatan situasi yang 

terjadi dan tingkah laku para tokoh yang mengandung pesan moral, serta berupa 

tuturan oleh tokoh-tokoh yang terkandung dalam cerita pendek “Warashibe 

Chouja” 「わらしべ長者」 karya Hashizume Akiko. 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa cerita 

pendek “Warashibe Chouja” 「わらしべ長者」 karya Hashizume Akiko pada 

tahun 2008 terbitan Asuku Shuppankogyoubu dianggap mampu untuk mewakili 

analisis yang berfokus pada pesan moral yang mengandung hubungan timbal 

balik. Cerita pendek “Warashibe Chouja” 「わらしべ長者」 adalah cerita pendek 

yang menggambarkan kehidupan dalam masyarakat sehari-hari berupa 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan 

sesama, serta hubungan antara manusia dengan alam.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan untuk meneliti pesan 

moral dalam cerita pendek “Warashibe Chouja” 「わらしべ長者」  adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari data primer berupa cerita pendek “Warashibe Chouja” 「わらし

べ長者」 dan mencari data sekunder yang berupa buku-buku mengenai 

teori sastra, serta pustaka lainnya berupa data-data berasal dari internet 

yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Membaca dan memahami cerita pendek “Warashibe Chouja” 「わらしべ

長者」 dengan cermat dan berulang-ulang. 

3. Menerjemahkan teks cerita pendek tersebut ke dalam bahasa Indonesia 

agar mudah memahami isinya. 

4. Mencatat data-data dan sumber yang terkait. 

5. Mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan pada pesan moral 

yang mengandung hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan 

manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menampilkan data yang dianalisis berupa teks percakapan pada 

cerita pendek. 

2. Mengelompokkan data berdasarkan pada pesan moral yang mengandung 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 

sesama, dan hubungan manusia dengan alam. 

3. Menganalisis data. 

4. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. 

5. Membuat laporan yang disajikan secara naratif.  


