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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Makna Novel Bagi Pembaca Perempuan (Studi
Kualitatif Tentang Pemaknaan Novel Dalam Kehidupan Sehari-hari Para Pembaca
Perempuan) yang berisi tentang bagaimana pembaca perempuan memaknai novel
yang sering mereka baca dalam kehidupan sehari-harinya. Novel sering dijadikan
sarana hiburan bagi masyarakat yang senang membaca. Tetapi kenyataannya di
masyarakat perempuan lebih banyak atau lebih sering membaca novel
dibandingkan dengan laki-laki. Kegiatan membaca novel yang sering dilakukan
oleh perempuan tentunya memiliki makna tersendiri bagi mereka. Oleh karena itu
penelitian ini ditujukan untuk mengetahui makna novel tersebut dalam kehidupan
sehari-hari para pembaca perempuan dengan berfokus pada informasi seputar
bagaimana pembaca perempuan mendapatkan novel, bagaimana mereka berproses
dalam pemilihan bacaan dan keterkaitan novel dengan kehidupan sehari-hari
mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat
diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam penelitian ini mengutamakan
pemikiran dan pandangan dari subjek penelitian terhadap kegiatan membaca
novel. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling untuk mendapatkan
informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengetahui makna novel
dalam kehidupan sehari-hari pembaca perempuan. Proses pengumpulan data
menggunakan indepth interview, observasi dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemaknaan novel pada pembaca
perempuan berkembang sesuai dengan usianya yakni pertama pemaknaan novel
pada masa anak-anak sebagai hiburan saja dan untuk memenuhi rasa penasaran
mereka terhadap novel. Kemudian pemaknaan novel pada masa remaja adalah
sebagai hiburan dan pelarian dari kehidupan sehari-hari informan selaku pembaca
perempuan yang dirasa tidak seindah cerita romantis. Sedangkan kini, pemaknaan
novel pada masa peralihan dari remaja menuju dewasa awal lebih kepada
pencarian informasi yang bisa dijadikan masukan untuk pengembangan diri dan
juga sebagai motivasi dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan
masa mendatang khususnya kehidupan sebagai seorang perempuan.
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