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Abstrak

Layunin ng pag-aaral na ito ay masuri ang nobela mula sa mga piling disertasyon sa
meta-analisis na paraan upang masagot ang mga sumusunod 1) maibalangkas ang
proseso ng iba’t ibang pag-aaral ng nobela ayon sa nilalaman ng mga salik na ginamit
sa pagsusuri ang; rasyonal, suliranin, metodolohiya, paglalahad at pagsusuri sa mga
datos, natuklasan at konklusyon; 2) magsagawa ng paghahambing ng pag-aaral, at 3)
matukoy ang tema nito upang makabuo ng kagamitan sa pagtuturo. Sinuportahan ang
pag-aaral na ito sa teorya ni Glass 1981. Sinuri at binigyang kahulugan ang nilalaman
at katangian sa mga sinuring disertasyon na nobela. Ang pag-aaral na ito ay ginawa
upang makamtan ang halaga ng bawat nobelang sinuri na magawan at magamit rin sa
kasalukuyang panahon. Mula sa mga disertasyon na ang layon ay panunuri sa mga
akdang pampanitikan ay higit na madaling maiuugnay ang mga katangian ng akda.
Pinag-ukulan ng pansin ang limang sinuring nobela upang makilala ang sariling
kalinangan. Ang resulta sa pag-aaral ay ang sumusunod: na ang kanilang paglalahad
sa balangkas ng proseso ay magkatulad na may panlipunang pananagutan;
kamalayang panlipunan ang ambag ng panunuri sa nobela at may halagang gampanin
sa pagtuturo ng panitikan. Ang tema sa pag-aaral ay maraming magagamit na mga
kagamitan para sa pagsusuri ng mga akda, ang pagpili ng ilang nobela na sinuri na
ang karamihan ay nasa pagbibigay katauhan ng tao sa lipunan at pagmamahal sa
sarili, at pagpapahalaga sa mga akdang sinuri. Batay sa natuklasan, nabuo ang
konklusyon na sa proseso ng meta-analisis ay makikita ang kakayahan at kalakasan sa
bawat disertasyong nobela ang sinuri.

This study aimed to analyze novels based on meta-analysis conducted in five selected
doctorate dissertations. Specifically, it sought to: 1) outline the process of these studies
on novels based on their rationale, problem, methodology, exposition, analysis,
findings, and conclusions; 2) conduct a comparative analysis; and 3) determine their
themes to produce instructional materials. This study was supported by the theory of
Glass (1981) as it analyzed and interpreted the content and characteristics of the
reviewed dissertations on novels. The study was done to assess the value of each novel
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reviewed so that they can be used at present. The five reviewed novels were analysed to
describe their characteristics. The results of the study were as follows: that their
exposition in the framework of the process is identical with social responsibility; social
consciousness is the contribution of the criticism about the novels and that they have
value to play in the teaching of literature. The theme of the study is presenting a
process that can be used as a tool in analysing a literary piece, in choosing a novel that
exemplifies persons in the society and self-love, and in appreciating the literary works
being analyzed. Based on the findings, the study concluded that in the process of
meta-analysis of a novel, the essence and vitality of each dissertation on a novel will be
appreciated.

Susing-salita: Glassian theory, meta-analisis ng disertasyon, tema

Panimula

Isa ang nobela na itinuturing na kathambuhay na hinahabi ng mga manunulat at
naglalahad ng mga pangyayaring umiikot sa karanasan. Ang nobela ay isang anyong
panitikan na may iba’t ibang paglalahad sa bawat manunulat. Ayon kay Bautista (1983), ang
nobela ay isang akdang pampanitikang likha ng buhay na pinapaganda ng tunay na
pangyayari, kaganapan at gawi ng pamumuhay.

Samakatuwid malinaw dito ang intensyong magkuwento ng buhay-buhay na
mauunawaan sa komunidad. Ayon kay Disierto (2006), ang nobela ay may kaisahan ng
kaisipan tulad ng aksyon, tauhan, tagpuan, at kahulugan. Ang mga aral, mensahe at tema
ang nagiging gabay sa mga gawaing pantao at maging hamon sa buhay. Sa pagtuturo ng
asignaturang Filipino sa mag-aaral ay makitaan at mababasa ang gawa na mula sa
elektronikong kopya. Napapansin na ang proseso ng pagkakabalangkas ay hindi naaayon sa
hinihingi ng guro at bunsod na rin sa kawalan ng interes ng pag-aaral.

Ang hatid na impluwensya ng guro sa mag-aaral ay malawak kung paano ito
nabigyang halaga na matutuhan ang bawat leksyon. Para kay Guamen et al. (1993),
kailangang isaisip ng guro ang ilang simulain na makatutulong sa kanya sa paghahanda ng
kagamitang pampagtuturo. Bunsod nito ang mahahalagang bahagi ng pagsusuri gamit ang
nobela kung saan titingnan ng mag-aaral ang mga tiyak na daloy sa pagbalangkas ng isang
gawaing panunuri ng babasahin. Isa ang pananaliksik na dahilan ng pagbabago, sa
pagtuturo at pagpapaunlad ng pagsusuri at pamimili ng akdang pampanitikan na
gagamitin ng mga guro sa silid-aralan ay maghahanap ng magandang lunsaran, ito ang
pagbabasa ng nobela mula sa lokal na aspeto.

Isa sa naging dahilan na marami ang nag-aral at nagsuri ng nobela. Kaya ang
mananaliksik ay gumawa ng pagsusuri muli sa mga pag-aaral na gamit ang isang proseso
na tinatawag na meta-analisis. Binuo ito upang maging gabay ng guro sa pagpapalawig ng
aralin at madali ang kasanayan ng mag-aaral sa panunuri. Ang pag-aaral na ito ay
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nakaangkla sa teorya ni Glass (1981) na ang meta-analisis ay isang paraan ng pamumuna sa
mga pag-aaral na ang pangunahing layon sa pananaliksik ay sistematikong mailahad ang
nilalaman ng mga anumang naisulat sa mga resulta ng bawat pag-aaral. Isang teknik na
sinuring muli ang mga bagay, dokumento, proseso, sistema at dating pag-aaral (Lavin, 1995;
Dey, 1993). Ito ay hinimay-himay ang bawat bahagi ng isang pananaliksik ayon sa dating
pag-aaral na magsisilbing lunsaran ng kalalabasan ng pagsusuri.

Sinabi ni Kelly (2000), na ang meta-analisis ay sumasaklaw sa malawak na
klasipikasyon ng muling pagsusuri na tinatawag na sistematikong pag-aaral. Sa
pangkalahatan, ito ay uring kuwalitatibong pagsusuri sa anumang komon. Binanggit ni
Johnson (1981) na ang meta-analisis ay pagsasama-sama ng mga kinalabasan mula sa
indibidwal na mga pag-aaral na dahil analisis ito ng mga ginawang analisis. Sa gayon,
magiging tumpak at matibay ang kalalabasan ng pagtatayang gagawin na magbubunga ng
makahulugang impormasyon at kaalaman sa mga gagamit ng pananaliksik na ito.

Ang mga nabanggit na argumento ay naging dahilan ng mananaliksik kung bakit
dapat buksan ang isipan na suriing muli ang mga pag-aaral sa paraan ng proseso,
pag-aanalisa ng nobela sa piling disertasyon sa pamaraang meta-analisis upang sa gayon ay
mailahad pa ang mga pangangailangan sa ginawang saliksik.

Sa meta-analisis na pamaraan, pinagtuunan ng pansin ang pagsusuri sa balangkas na
proseso tulad ng paglalahad ng rasyunal, suliranin, metodolohiya, paglalahad, natuklasan at
konklusyon ang paghahambing sa pagkakatulad at pagkakaiba, matukoy ang tema na
makalantad ng pahayag o pahiwatig sa isang pagsusuri, at matukoy ang mga teoryang
saligan sa kanilang pag-aaral. Makikita dito ang paglalarawan sa mga pag-aaral. Maihayag
ang pahambing sa pagkakatulad sa pagkakaiba sa sinuri.

Ang pahambing ay pamamaraan na matapat na pagkumpara sa pagkakatulad o
pagkakapareho ng mga proseso ng pag-aaral, sa teoryang ginamit, ganun din ang
pagkakaiba sa bawat pag-aaral. Ayon kay Magno (1993), kahit magkaiba ang pamamaraan o
istilong ginamit ng mga manunulat, ang mahalaga ay lubusang naiparating ang kariktan at
diwa ng kanilang katha.

Gamit ng matriks na nagsilbing batayan upang malaman ng mga mambabasa ang
katangian ng bahagi sa bawat pag-aaral. Dagdag pa sa paggamit ng matriks, (Saint Mary's
University of Minnesota, SGPP Writing Center, n. d. p.1):

Synthesizing the information from a literature review is not an easy
task. The matrix won’t do the thinking for you. However, the matrix
should be a useful tool for helping you relate and organize the
information and for enabling you to keep track of your sources for
citation purposes.

Sa mga obrang nagbigay malay sa isang indibidwal na umpisahan at makibaka sa
buhay. Kaya, sa pamamagitan ng muling pagsusuri ay makamtan man lang ang liwanag na
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inaasam-asam ng isang manunulat at buhayin ang diwa nito sa pamamagitan ng panunuri
sa piling mga pag-aaral sa nobela.

Sa mga nabanggit, hangad ng mananaliksik na bigyan ng kaukulang halaga ang
pagbibigay layunin sa pagtuturo, ang karunungang maliliwanagan ang sariling karanasan
na mapalawak at maibahagi sa mag-aaral. Kaugnay sa pahayag ni Habijan (2018), ang guro
ay isang tangi at buhay na manggagawa na alagad ng sining at pinuno ng siyensya. Ang
isang mabuting guro ay may paghahanda at panahon para sa makabagong pamamaraan,
teorya, teknik at estratehiya sa pagtuturo. Sa larangan ng pagtuturo ay nagsisilbing hanguan
ng pamamaraan ang teorya at simulain. Samakatwid, bilang sanligan nito ay nagsisilbing
giya sa anumang hakbang at pagpaplanong gagawin ayon ni Villanueva (Lektura sa
PASATAF, 2018). Dagdag ni Larsen-Freeman (1987) na maaaring tanawin ang isang
metodolohiya bilang isang tatsulok na ang bawat anggulo nito ay kumakatawan sa isang
batayang lawak sa pagtuturo at pagkatuto.

Kaya, isa ito sa mga dahilan sa ginawang meta-analisis na pahambing sa piling
disertasyong nagsuri ng nobela. Ang kalalabasan ng pagsusuri ay pagbabatayan sa paggawa
ng isang mungkahing gabay sa pananaliksik.

Layunin ng Pananaliksik

Sinuri sa pag-aaral na ito ang pamamaraan sa pag-aaral na ang mga panunuri sa
nobela mula sa mga piling disertasyon sa paaralan ng Cebu City na SUC’s na mayroong
Doktorado sa Filipino sa taong 2014. Tiniyak din sa pag-aaral ang sumusunod: 1)
maibalangkas ng proseso sa iba’t ibang pag-aaral ng nobela sa disertasyon ayon sa
rasyonale, suliranin, metodolohiya, paglalahad at pagsusuri ng mga datos, natuklasan at
konklusyon; 2) magsagawa ng paghahambing ng pag-aaral; at 3) matukoy ang tema sa
kanilang pag-aaral upang makabuo isang kagamitan ng guro sa mga araling panunuri.

Metodolohiya

Disenyo ng Pananaliksik

Ang qualitative research method ang ginamit sa pag-aaral na nagbibigay tuon sa
paraang pangnilalamang analisis. Sa pamaraang ito, malalaman ang karaniwang balangkas
ng proseso sa iba’t ibang pag-aaral, paghahambing sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga
pinag-aralang nobela sa disertasyon bilang kagamitan sa pag-aaral na ito.

Nagsarbey sa mga nagpipitagang unibersidad na naglahad ng pagkadalubhasa sa
Filipino sa paaralang gradwado. Pinasyalan ang ilang paaralan gaya ng Cebu Technological
University (CNU), at Cebu Technological University-Main (CTU). Humingi ng pahintulot sa
gradwadong aklatan ng Cebu Normal University (CNU) na isa-isahing tingnan at suriin ang
mga pag-aaral ng nobela sa mga disertasyon sa Filipino at mayroong limang disertasyon. Sa
pagkuha ng mahalagang pagtatalakay, ang mananaliksik ay naglaan ng panahon para sa
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masusing pagbasa ng mga pagsusuri ng pananalikisik upang lubos na maintindihan ang
bawat nilalaman ng mga ito sa kasalukuyang panahon.

Pinahintulutan na makakuha at makalikom ng datos sa paaralang Cebu
Technological University (CTU) para sa ginawang sarbey ngunit wala ang dokumentong
gagamitin ng mananaliksik. Gayunpaman ay ipinagpatuloy at ibayong pag-iingat sa
pagkalap ng impormasyon at datos. Napansin na maraming pag-aaral na ngunit iilan
lamang ang nagbigay pansin sa pag-aaral ng nobela at wala pang kurso para sa Doktorado
ng Filipino.

Binuklat ang kanilang mga gawa at binasa ang mga bahaging rasyonale, suliranin,
metodolohiya, paglalahad at pagsusuri ng mga datos, natuklasan at konklusyon ng mga
pinag-aralang nobela sa mga disertasyon noong 2014 sa paaralang Cebu Normal University:
(1) Aguilar, Riza Reyna G., Ang Babae sa Nobelang Dekada ’70 ni L. Bautista: Mga Panlipunang
Pananagutan; (2) Alcantara, Jessica M., Kamalayang Panlipunan ng Bikolano sa Nobela ni
Merlinda Bobis na “Banana Heart Summer”; (3) Alvarado, Elsie T., “Luha ng Buwaya” ni
Amado V. Hernandez: Isang Multikultural na Pagsisiyasat; (4) Bareño, Mildred G., “Sa Kuko ng
Liwanag” ni E.M. Reyes: Pagsusuring Multi-kritikal; at (5) Mabalhin, Joel Q., Pagpapakahulugan
sa “Nobelang Noli Me Tangere”: Isang Huwarang Gabay sa Pagtuturo.

Sa pagbibigay tuong kwalitatibo, ang matriks ang ginamit para magsilbing batayan
upang malaman ng mga mambabasa ang katangian ng bahagi sa bawat pag-aaral;
rasyonale, suliranin, metodolohiya, natuklasan at konklusyon, paglalahad at pagsusuri ng
mga datos; paghahambing sa pagkakatulad at pagkakaiba ng pag-aaral; tema; at ang mga
teorya sa kanilang pag-aaral na inalisa at sinuri (Dey, 1993).

Paraan sa Paglikom ng mga Datos

Gumamit ang kasalukuyang mananaliksik ng panunuring pagbabasa at pag-unawa
sa bawat bahagi at mga mahahalagang elemento ng mga pag-aaral. Nakatuon lamang ang
pagsusuri sa mga bahaging suliranin, metodolohiya, paglalahad at interpretasyon ng mga
datos, natuklasan at konklusyon, paghahambing sa pagkakatulad at pagkakaiba, tema at
ang teoryang ginamit.

Mga Hakbang sa Pag-aaral

Una ay binuo ang isang komite na kinabibilangan ng apat na mga guro sa tersyarya
at mga nagtapos ng master’s degree at isang nagtapos Ed.D. Sila ay may mga karanasan na
sa pagtuturo ng pananaliksik at panunuring pampanitikan. Sila ang tumulong sa
pag-aanalisa at pagsusuri ng mga pinag-aralang disertasyon. Binigyan sila ng kopya ng
pag-aaral sa disertasyon upang mapagtuonan ng pansin at maging balido ang pananaliksik.
Pangalawa ay humingi ng pahintulot ang mananaliksik mula sa iba’t ibang paaralang
gradwado sa Cebu na isasagawa na ang pagsusuring ito sa mga disertasyon na nauukol sa
nobela, sa paaralang may kursong doktoral sa larangan ng Filipino. Pangatlo naman ay
pinuntahan ng kasalukuyang mananaliksik ang mga unibersidad at kolehiyo ng Cebu at
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nakakuha ng mga listahan sa mga disertasyon. Natuklasan na sa ibang mga paaralang
gradwado ay walang pag-aaral tungkol sa pagsusuri ng nobela sa kanilang disertasyon. Sa
Cebu Normal University lamang ay may mga disertasyon na pagsusuri sa nobela. Kaya sa
paaralang ito kumuha ang mananaliksik ng mga pag-aaral para magamit sa kasalukuyang
panunuri ng mga pag-aaral sa nobela. Sa Pang-apat ay isinagawa ang maingat na nagtala sa
mga detalye ng mga sumusunod: awtor, pamagat ng pag-aaral, at taon ng pagtatapos. Ang
bawat katangiang nakita sa mga disertasyon ay siyang naging yunit ng analisis, at ang
siyang Pang-lima. Pinangkat-pangkat at binigyang-diin ang pagsusuri ang bawat
disertasyon.

Matapos ang masinsinang pag-aanalisa sa bahaging rasyonale, suliranin at
metodolohiya isang matriks o talahanayan ang ginamit at masinop na isinulat ang buod ng
mga rasyonale, suliranin, metodolohiya sa mga pag-aaral. Makikita sa bahagi ng
pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pag-aaral sa nobela ng mga disertasyon. Inilahad din
dito ang mga datos na magagamit na angkop na mapagkunan para sa pananaliksik. Muling
nagtipon-tipon at binalikan ng mga komite ang mga paglalahad at interpretasyon ng mga
datos. Dito ay nabigyang panig na mahalagang bahagi lamang ang itala dahil sa napakahaba
nito.

Sa pamamagitan ng instrumentong meta-analisis, sinumulang suriin ang bawat
datos na naitala sa matriks ang makukuha na mula sa disertasyon nagkaroon ng iba’t ibang
tugon ang mga komite na positibo at negatibo. Pagkatapos nito ay ang paghahambing sa
pagkakatulad at pagkakaiba at ang pagpapalitaw ng tema at teoryang ginamit sa bawat
pag-aaral.

Resulta at pagtatalakay

Inilahad dito ang mga datos na nalikom, ang pagsusuri at pagbibigay kahulugan nito
sa iba’t ibang pag-aaral ng mga disertasyon sa piling nobela, alinsunod sa mga sumusunod
na ayos ng pagtatalakay: rasyonale, suliranin, metodolohiya, paglalahad at pagsusuri ng
mga datos, natuklasan at konklusyon, ng mga pag-aaral. Kasama rin ang paghahambing sa
pagkakatulad at pagkakaiba, tema at teorya nito.

Ang talahanayan 1 ay naglalahad ng mga konseptong sinuri ayon sa rasyonale ng
pag-aaral. Sa rasyonale ng bawat pag-aaral ay may limang nobela sa pag-aaral sa
disertasyon at ito ay sumuri sa mga pananaw ng makata na makikita sa ginawang pag-aaral
na nakabase sa aaral. Ang mga katangiang kahalagahan ng nobela ay may limampung
porsyento (50%), sa mga pagtuklas sa manunulat at lipunan ay talumpung porsyento (30%),
at ang ikatlong konsepto na sinuri ay ang kakulangang kagamitang pagtuturo na gamit ang
nobela na may dalawampung porsyento (20%) ang inilahad sa kahalagahan ng katangian sa
nobela.
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Talahanayan 1. Mga konseptong sinuri ayon sa Rasyonal
Pagsusuri sa mga Rasyonal %

Mga katangiang kahalagahan ng nobela
Mga pagtuklas sa manunulat at lipunan
Mga kakulangang kagamitang pampagtuturo

50
30
20

Ang mga inilahad sa rasyonale ay gagamitin bilang paksa sa panitikang Filipino para
sa pagbasa, pagtuklas, at pagbahagi sa klase dahil hindi madaling ituro ang nobela sa
mag-aaral. Ang pagbabago sa lipunan, pagtuklas sa politikal na aspeto, tunay na buhay ng
may-akda, at kultura ang siyang nakita ng mananaliksik sa bawat pag-aaral. Ang
konseptong ito ay pinagtibay sa sinabi ni Regalado (1939) na ang nobela ay may iba’t ibang
layuning pakikipagtalastasan sa mga mambabasa. Pinatunayan nina Genegaboas at Macan
(2002) na kung saan itinuon ang pagsusuri sa mga ipinahihiwatig na kahulugan mula sa
nilalaman ng mga akdang pinag-aralan sapagkat binigyang tuon nito ang mga kahulugan sa
nilalaman gaya ng nobelang sinuri.

Sa ikalawang konsepto ay ang mga pagtuklas sa manunulat at lipunan. Ginamit ng
manunulat ang akda niya upang ipaliwanag sa mambabasa tungkol sa isang pangyayari na
maaaring mailarawan ay tunay na ganap sa isang lipunan. Sa isang Internet Encyclopedia of
Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource ibinahagi na ang lipunan ay may pundasyon at
layunin na makakolekta ng buhay mayroon upang impluwensiyahan ang indibidwal o
tuparin lahat ng gampanin niya sa kanyang lipunan.

Ang kakulangan ng kagamitan sa pagtuturo ng panitikan ay isang hamon ng bawat
guro lalo na ang kawalan ng interes ng mag-aaral ay siyang problema na kinakaharap ng
pagtuturo sa panitikan. Kaya minabuti na gawan ng awtput ang pag-aaral upang magamit
ito sa pagtuturo-pagkatuto ng mag-aaral sa panitikan.

Talahanayan 1.1. Mga Konsepto sinuri ayon sa pangunahing Suliranin
Nilalaman sa mga Suliranin %

1. Tunggalian sa kinasasangkutan
2. Larawang diwa at pagkatao
3. Gramatikal na aspeto
4. Tugon ng mambabasa

45
30
10
15

Inilalahad sa talahanayan na ang nobelang sinuri ayon sa suliranin ay may
tunggalian ukol sa kahirapan, pag-ibig, istilo, balangkas, at kahulugan ng simbolismo.
Makikita na ang pagsusuri sa mga suliranin ay pumaibabaw ang tunggalian sa nobela na
may apatnapu't limang porsyento o 45%, sumusunod ang larawang diwa at pagkatao na
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may tatlumpong porsyento o 30%. Ang tugon ng mambabasa sa teksto ay may labinlimang
porsyento o 15% habang sa gramatikal ay may sampung porsyento 10% ang lumabas sa
pagsusuri ng suliranin. Ang gramatikal na aspeto ay kaugnayan ng sematik at pragmatik
batay sa linggwistikong nilalaman at pisikal na nilalaman ng babasahing nobelang nasuri sa
pag-aaral.

Sa ikalawang konsepto na larawang diwa at pagkatao na nagsiganap sa nobelang
nasuri ay nakitaan ng paglabag sa karapatang pantao, kawalan ng katarungan,
makapangyarihan na mayayaman, pangunahing tauhang babae, simbolo, at pangkatauhang
paglalahad.

Ang tugon sa mambabasa ay ang mga pagpapakahulugan at mga implikasyon sa
pagtuturo, yugtong dula, balik-sulat, at madulang monologong pangfeminismo. Nakita ang
konsern sa pagtuturo gamit ang mga nasuring nobela ay napalooban ng mga angkop na
pagpapakahulugan sa mga semantik at pragmati na nilalaman.

Masisilip sa talahanayan na ang mga pagsusuri ay deskriptibong pananaliksik
ngunit magkaiba ang disenyong ginamit. Ang kwalitatibong discourse na analisis ang
nangununa na may walumpung porsyento o 80% sa mga paksang kahalagahang
pangkatauhan, kababaihan, lipunan at may-akda na aspeto. Sa kwantitatibo ang ginamit sa
aspetong sematik at pragmatic na pagpakahulugan sa nilalaman ay ang talahanayan at
diretsahang pagsusuri.

Talahanayan 1.2. Mga Pagsusuri ayon sa Metodolohiya
Nilalaman ayon sa Metodolohiya %
Disenyo ng pag-aaral

Kwalitatibo
kwalitatibo-kwantitatibo

80
20

Paraan ng pagpili ng nobela
Ayon sa iisang may-akda
Ayon sa higit pa sa dalawang may-akda

80
20

Paraan sa paglikom ng datos
Talahanayan
Sarbey
Diretsahang pagsusuri

Paraan ng pag-analisa
Gramatikal na analisis
Discourse na analisis

40
20
40

20
80
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Sa pagpili ng instrumento, may walumpung porsyento o 80% ng pag-aaral na nagpili
ng iisang may-akda ng nobela ang ginamit. Ang nobela na “Noli Me Tangere” ay ginamit sa
pag-aaral na pagsusuri sa sematik at pragmatik na pagpapakahulugan sa nilalaman.

Makikita sa talahanayan na may paraan sa paglikom ng datos na susuriin. Apat na
pag-aaral na may diretsahan at gumamit ng talahanayan sa pagtatala ng mga sinuring akda
na dalawampung porsyento o 20% ang gumamit ng sarbey upang makuha ang kasagutan sa
tanong nito.

Sa paraan ng pag-aanalisa ng nobela ay may walumpung porsyento o 80% ang
natuklasan na paraang discourse analysis sa mga katangian ng may-akda, tunggalian,
larawang-diwa, pangkababaihan, at lipunang ginagalawan. Samantalang, dalawampung
porsyento o 20% ang nag-aaral sa gramatikal na analisis na pansematik at pragmatik na
aspeto.

Nagpapahiwatig ito na mayaman sa mga datos ang mga akdang pampanitikan lalo
na sa paggamit nito sa makaagham na pag-aaral. Nabanggit ni Badayos (1999) na makikita
sa akdang pampanitikan kung paano ang mga salita ay maingat na pinili ng isang obra na
magpapakita sa bumubasa ng isang bagong karanasan. Ganito rin ang nasabi sa pag-aaral ni
Cuizon (2014) na may pagkakaiba at pagkakatulad sa mga pamamaraan/metodolohiya ng
pagsusuri ng maiikling kuwento sa mga tesis at disertasyon. Ang kalalabasan nito ang
siyang ikagaganda sa pagninilay at paghuhusga kung anong mga kuwento ang nararapat
gamitin sa klase bilang lunsaran sa pagtuturo ng araling pangwika at gamitin sa pagtuturo
ng panunuring pampanitikan.

Talahanayan 1.3. Mga konsepto sa paglalahad at pagsusuri ng datos
Mananaliksik Mga Datos Mga Paraang

Pagsuri

Aguilar Ang mga pangunahing tauhang babae ang
pinakamahalagang tauhan sa isang akda. Sa kanila
umiinog at nagpapagalaw ng pangyayari sa loob ng
kuwento.

pakuwento

Alcantara

Umiikot sa pangkatauhan ng may-akda na kasama ang
kanyang karansan bilang manunulat at sa totoong
buhay. Nagpapakita sa kamalayang panlipunan at
tema na nangingibabaw na siyang naghatid sa
pagkatao ng may-akda.

pakuwento

Alvarado

Sa mga bahaging sinuring pang-mulitkritkal na ayon
sa: kapilas ng buhay, kaanyuan ng kathang-isip,
pagkatao ng may-akda, at tugon ng mambabasa na

pakuwento
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balik-sulat ay binigyang pagpapahalaga sa
pananaliksik na ito.

Bareno
Lahat na sinuring bahagi ay mahahalaga para sa
multikritikal na pagsusuri na: pagkatao ng may-akda,
kahulugan ng simbolo, realidad ng buhay at tugon ng
mambabasa sa isang balik-sulat.

pakuwento

Mabalhin

Ang mga analisis na nakasentro sa pagsusuri ng
pahayag batay sa linggwistik na semantik na
pagpapakahulugan at batay sa pragmatik na nakatuon
sa paghihimay ng pangnilalamang mga salita.

pangnilalaman

Ang paglalahad at pagsusuri ng datos sa pag-aaral ay ayon sa kanilang pagsusuri ng
nobela na pakuwento ang pag-aanalisa sa diretsang suri ang nasa pangnilalaman at
sinuri na ang paglalahad ay base sa pagpapakahulugan sa linggwistika at pisikal na
nilalaman at napabilang ang pakuwento sa apat na sinuring pag-aaral.

Ang paggamit ni Aguilar (2014) sa konsepto sa paglalahad at pagsusuri ng datos ay
pakuwento kung saan ang mga pangunahing tauhang babae ang may pinakamahalagang
tauhan sa isang akda. Sa kanila umiinog at nagpapagalaw ng pangyayari sa loob ng
kuwento. Mayroong iba’t ibang paglalahad at pagsusuri ang ginawa sa mga pag-aaral; Kay
Aguilar, Alcantara, Alvarado at Bareño (2014) ay parehong suri na anyong pakuwento,
samantala ang kay Mabalhin (2014) naman ay pangnilalaman. Napabilang sa pakuwento
ang mga nabangit na pag-aaral dahil sa paraan ng pag-aanalisa na diretsang pagsusuri kung
ano ang nilalayon ng pag-aaral. Halimbawa, sa mga pag-aaral ng kahalagahang
pangkatauhan tiningnan ang kabuuang kuwento kung ano ang daloy ng pangyayari sa
talambuhay mismo ng may-akda.

Binasa ng maigi ang piling kabanata sa nobela kung napalooban ba ito ng
kahalagahang pangkatauhan, katotohanan, pag-ibig, at pananagutang panlipunan. Ayon
kay Arrogante (2000), na ang akdang nabasa ay naaayon sa totoong kaganapan sa buhay ng
tao. Ang kaganapang ito ay maaaring iba-iba, kaaya-aya man o hindi. Higit na madaling
maiibigan ng mga mambabasa kung ang kuwentong kanilang mababasa ay sumasalamin sa
totoong kaganapan, kung hindi man sa kanilang buhay mismo ay sa buhay ng ibang tao.

Sa pag-aaral ni Mabalhin (2014) ay tiniyak ang mga analisis na nakasentro sa
pagsusuri ng pahayag batay sa linggwistik na semantik na pagpapakahulugan at batay sa
pragmatik na nakatuon sa paghihimay ng pangnilalamang mga salita na kanyang ginamit.
Ayon sa linggwista, mahirap hanggang sa kasalukuyan ang paghahanap ng kaugnayan sa
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dalawang dibisyon sa pag-aaral sa kabuuan ng wika at pangungusap ang semantik at
pragmatik. May tiyak na alintuntunin ang bawat isa sa pagsusuri ng pangungusap na
nagging dahilan ng pagkakaroon ng agwat.

Masasabi ng mananaliksik na sa kanilang galing sa likhang sining ay may mataas na
katangiang pampalagian at malaking tulong ang pagbabasa sa buhay ng may-akda upang
mabatid ang katotohanan. Ang mga pag-aaral na nabanggit ay nagpaparating ng mga
mensaheng kamalayang panlipunan na akma sa interpretasyon sa bawat pahayag. Lubos na
paglalarawan at panunuring pampanitikan ang pamamaraang ginamit sa pag-aaral.

Talahanayan 1.4. Mga Natuklasan at Konklusyon
Natuklasan

● Feminismo
● Panlipunang problema
● Pagkatao ng may-akda
● Tugon ng mambabasa
● Ang pagkuha ng kahulugan sa mga salitang

ginamit

%
60
80
60
60
20

Konklusyon
● Pagpapahalagang panlipunan
● Nangingibabaw na tema
● Multikultural
● Pagpapakahulugan gamit ang semantik at

pragmatik na pamamaraan

80
60
40
20

Matutunghayan ang mga natuklasan at konklusyon sa limang pag-aaral na sinuri.
Habang kay Alvarado (2014) at Bareño (2014) ay parehong nagbunyag ng multikultural na
kahulugan, ang huli ay makikita pa rin ang interaksyon ng kapwa sa lipunan at napagtanto
na sa pahayag ay lumitaw ang iba’t ibang kahulugang gamit sa pahayag kay Mabalhin
(2014). Sa bahaging ito tinalakay ang paraan sa paglalahad at pagsusuri ng mga datos ng
bawat pag-aaral. Binuo ng mga mahahalagang datos ang limang pag-aaral na sinuri ay ang
mga sumusunod: ang mga pangunahing tauhang babae ang pinakamahalagang tauhan sa
isang akda at siya ay umiikot sa pangkatauhan ng may-akda na kasama ang kanyang
karanasan bilang manunulat at sa totoong buhay.

Subalit maaari pa ring iugnay ang dalawa sa paraang pagbibigay konsiderasyon na
ang dalawa ay parehong nakatuon sa pag-aaral ng wika. Napatunayan, na sa semantik na
pagpapakahulugan ng mga pahayag ay karaniwang iniuugnay sa kahulugan ng mga salita
na madalas ay hinahanap natin sa talatinigan. Hindi kailangang lumayo sa mga salitang
gingamit upang madali at lubos na maintindihan ang pahayag. Halimbawa ay ang semantic
na pahayag sa nobela ng kabanata 8, “kung ang karunugan ang pamana ng sangkatuhan,
ang magigiting lamang ang maaaring magmana nito”. Mula sa pag-aaral ay nais
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ipakahulugan ang pahayag na, “kung ang katalinuhan ang pamana sa lahat ng tao, ang may
lakas-loob lamang ang bahaginan nito”.

Binigyang diin sa aklat ni Lyons (1981, pp. 44), na “semantics and pragmatics in terms of
the distinction between sentences and utterances, expressive meaning falls.. within semantics”.
Hanapin lamang ang salitang akma sa ipinapahayag ng buong pangungusap. Sa pisikal
nilalaman ng pahayag ay “kung ang edukasyon ang pamana ng bawat isa, hindi ito dapat
makamtan sa taong may masamang kalooban at baka gamitin sa masama”. Kung ito ay
linggwistikang nilalaman, nangangahulugang kung ang edukasyon ay pamana sa bawat
tao, ang may mabubuting hangarin lamang ang dapat magkamit nito. Malinaw na ang papel
na ginagampanan ng pragmatik sa paglilinaw sa kahulugan ng isang pahayag, sa
pamamagitan ng linggwistikang nilalaman, pisikal na nilalaman ay naiimpluwensiyahan ng
mga konteksto ang paraan ng paghatid ng impormasyon ng mga pangungusap.

Talahanayan 2. Pahambing na paglalarawan

Paglalarawan ng mga Ipinapahayag

Pagkakatulad Pagkakaiba
Rasyonale
Alvarado at Bareño, Alcantara at Aguilar
-Nakitaan sa kanilang pag-aaral na may
ugnayan sa tunay na buhay ng manunulat.

Mabalhin
-Nag-iisa siyang gumawa ng pag-aaral
tungkol sa nilalaman na may
pakahulugan sa teksto ng nobela.

Suliranin
Alcantara at Aguilar
-Parehong patungkol sa pagpapahalaga sa
lipunan.
Alvarado at Bareño
-Pagsisiyasat na multikultural sa nobela.

Mabalhin
-Naiiba siya dahil tiningnan ang
kaugnayan ng semantic at pragmatik na
pagpapakahulugan upang malinaw na
matukoy ang kahulugan ng mga
pahayag sa nobela.

Metodolohiya
Aguilar, Alcantara, Alvarado, at Bareño
-Parehong teoriyang ginamit; mimetiko,
apektibo, pormalistiko at ekspresibo
-Ang talambuhay ng manunulat mismo sa
nobela ay sinuri din.

Mabalhin
-Sa kanyang pag-aaral naipahayag ang
pagsusuri sa nilalaman batay sa
semantik at pragmatik na pagsusuri.

Paglalahad at Pagsusuri
Aguilar, Alcantara, Alvarado, Bareño at
Mablhin
-Naipakita na gamit sa pagsisiyasat ay mga
nobelang maka-Pilipino

Wala
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Natuklasan at Konklusyon
Aguilar, Alcantara, Alvarado at Bareño
-Ang kinalabasan ng kanilang pag-aaral ay
magkahawig – isyung panlipunan

Mabalhin
-Nag-iisa siyang gumamit ng pagsusuri
sa mga kahulugan ng nilalaman ng
akda – ang sematik at pragmatik na
pananaw.

Maraming natuklasan na magkatulad sa ginawang pagsusuri, apat ang halos
magkaparehas ang karaniwang konsepto ang sinuri ngunit isa lang sa sina Aguilar,
Alcantara, Alvarado, Bareño at Mablahin (2014) ay naipakita na magkakatulad sa hanay ng
paglalahad at pagsusuri ng mga datos sa nobelang maka-Pilipino kahit ito ay may iba’t
ibang manunulat. Ang mga nobelang sinuri ay “Dekada 70’ ni Lualhati Bautista”; “Banana
Heart Summer ni Merlinda Bobis”; “Luha ng Buwaya ni Amado V. Hernandez”; “Sa Kuko ng
Liwanag ni E.M. Reyes”; at “Nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal”. Napag-alaman na halos
lahat ng mga kuwentong ginamit at sinuri ay bunga ng mayamang imahinasyon ng
manunulat. Mapapansin na ang kuwento nakapaloob sa nobela ay hindi totoong naganap sa
realidad ng buhay ng tao ngunit ang mga pangyayaring ginamit sa kuwento ay hango sa
kasalukuyang pangyayari sa lipunan. Sa prosesong isinagawa sa natapos na pag-aaral ay
naging sagot ang ginamit na nobela sa pagsisiwalat ng mga mithiin at pakikipaglaban sa
buhay, pagganap sa lipunan at gamit ng mga malalim na salitang may ugnayan at walang
ugnayan sa pahayag.

Masasabi ng mananaliksik na ang mga nobelang Pilipino ay inilarawang buhay ang
mga pangyayari sa mahabang kabanata, maaari rin itong magturo, magtaguyod ng isang
pagbabago sa pamumuhay, at magbigay-aral sa di-tahasang paraan.

Ang sumusunod na pagkakaiba ang napansin ng mananaliksik sa pagsusuri ng
limang pag-aaral ng nobela sa mga disertasyon. Tanging si Mabalhin (2014) ang may
pagkakaiba sa apat na pag-aaral, nag-iisa siyang gumawa ng pag-aaral tungkol sa nilalaman
na may pakahulugan sa teksto ng nobela. Ito ay naaayon sa mga dapat gamitin sa isang
pagsusuri ng mga akda.

Mula sa pagsusuri ng suliranin ng bawat pag-aaral, inlahad ni Mabalhin na naiiba
siya dahil tiningnan ang kaugnayan ng semantic at pragmatik na pagpapakahulugan upang
malinaw na matukoy ang kahulugan ng mga pahayag sa nobela. Sa kanyang pagsusuri ng
metodolohiya ay magkaiba ang sinuri sa kanyang pag-aaral na naipahayag ang pagsusuri sa
nilalaman batay sa semantik at pragmatik na pagsusuring ito ay pangwikang pag-aaral.

Magkaiba ang pamaraan sa pag-aanalisa ng mga datos. May gumagamit na discourse
analysis at content analysis. Magkaiba rin ang paraan ng paglikom ng datos ng pag-aaral. Ang
mga datos ay kinuha sa pag-aaral sa sariling pagsusuri ng mga nobela. Nagkaiba ang
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pagpili ng mga nobela bilang instrument ng pag-aaral, may gumamit ng pasusuri sa piling
kabanata at mayroon din sa talambuhay ng manunulat.

Sa kabuuan, iba-iba ang mga pag-aaral na may nakitaan na mayaman sa
kahalagahang pangkatauhan, mabisang pagtuturo at pag-aaral sa mga kahulugan ng
nilalaman sa pahayag, at mga pangyayari sa nobela ay tunay na naranasan ng tao.

Makabuluhan ang lahat ng pag-aaral sa disertasyon na ginamit ng mananaliksik
dahil ito ay dumaan sa isang proseso ng pagsusuri, pag-aanalisa, pag-aaral at pag-ebalweyt.
Dumaan din ang mga ito sa pormal at maprosesong pagkilatis at pag-analisa ng ibang
mananaliksik. Dagdag pa ni Cuizon (2014) sa kanyang pag-aaral na Meta Analisis sa
Pagsusuri ng Maiikling Kwento sa mga Tesis at Disertasyon ay nagkaroon ng
makabuluhan ang lahat na pag-aaral sa tesis at disertasyon na ginamit ng mananaliksik
dahil ito’y may sa prosesong sinusunod ang mga ito.

Samakatuwid, ang limang pag-aaral sa disertasyon ay mahalaga lalo na sa paglinang
sa mag-aaral, guro at edukasyon. Kabilang ang mga kagamitan sa pagtuturo-pagkatuto ng
mag-aaral sa mga araling Filipino, kaya ang pag-aaral na ito ay may natatanging
pagpapahalaga na magamit sa pagtuturo. Malaking gamit ang mga ito na magkaroon ng
mga gabay sa panunuri sa mga gawaing pampagkatuto ang mag-aaral.

Ang tema sa bawat pag-aaral

1. Ang kagandahan ng mga naisulat na nobela ay magagamit sa pagtuturo
2. Pagganap ng babae sa nobela na siyang bigyang-tuon sa pagpakilala
3. Mabisang kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto sa pagsanib sa wika at panitikan
4. Magandang relasyon ng panitikan at wika sa pamamagitan ng panunuri
5. Gabay sa pagpili ng mga paksaing pag-aaralan sa antas gradwado

Kapansin-pansing ang pagbabago ng panahon ay nagbabago rin ang anyo ng
pagkatuto ng mga-aaral sa makabagong henerasyon na isang pindot lang sa internet ay
naroon na ang kasagutan. Ang panitikan ay kasabay din sa ating pagbabago maging ito ay
alamat, bugtong, maikling kuwento o nobela. Ang mga nagawang panunuri ay hindi madali
ngunit ito ay may dalang malaking halaga sa tao at lipunan kung sino man ang babasa ng
mga ito. Kaya may paliwanag sina San Juan, et al. (2010) sa kanilang aklat sa panunuring
pampanitikan na ang matalinong pamumuna ay isang maganadang hakabang tungo sa
ikaliliwanag ng mga akdang pampantikan. Ang ilang ideya o paliwanag tungkol sa kung
ano ang tinaguriang matalinong pamumuna ay una, ito ay pagbibigay ng mahusay na
komento, opinyon o reaksyon sa nabasa. Ang ikalawa ay pagbibigay balanse at
makatwirang pamumuna sa pamamagitan ng pagbanggit ng positibo at negatibong punto
sa binasa. Ang ikatlo naman ay walang kinikilingan. Ang ikalima ay pagpapahalaga sa nais
ipabatid ng manunulat. Ang ikaanim ay pagtukoy sa kahinaan at pagbibigay mungkahi
para sa ikaliliwanag at ikagaganda na may halaga ang akda. At ang panghuli ay may sining
ang paggawa ng mga pasya o paghatol at pagtuturo ng mga kanais-nais na katangian.
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Maraming mga kagamitan ang mayroon para sa pagsusuri ng mga akda. Pinili ang ilang
nobela na sinuri na ang karamihan ay nasa pagbibigay katauhan ng tao sa lipunan at
pagmamahal sa sarili.

Magkaiba man ang tema sa bawat sinuring pag-aaral ay iisa lamang ang ipinapaabot
nito sa mambabasa ang mapamulat kung ano ang dahilan ng tao sa kanyang kapwa at
paano gaganap bilang mamamayan sa pangkalahatang paglalahad (Mandado, 2020). Ang
mga pinuna ay lumikha ng sariling tema na kung saan maraming gamit ito lalo na sa
pagkatuto-pagtuturo sa wika at panitikang Filipino. Ang mga pagpapakilala sa bawat akda
ay may tumpak na dala na kalidad ng paglalarawang repleksyon sa kung ano ang
nangyayari sa lipunan. Sa pamamagitan ng panunuring muli ay mapapagbuti ang mga
pagtuturo-pagkatuto ng mga mag-aaral sa pangkalahatan bilang sandigan ng higit pang
pagpapalawak at pagsulong ng manunulat at ng panitikan.

Bilang isang guro maraming kagamitan ang dapat isaalang-alang para sa pagkatuto
ng mga mga-aaral lalong-lalo na ngayon na nasa 21st century na marami ng iba’t ibang
teknolohiya ang maaaring gamitin sa pagkatuto ng mga mag-aaral isa na rito ang computer
kung saan may malaking impak sa pag-aaral, telebisyon na isang modyul sa pagtuturo, at
mga kagamitan na naghahatid ng kaalaman sa mag-aaral. Ang mga kagamitang ito ay
nagsisilbing gabay sa mag-aaral upang mapadali ang pagkatuto. Inirerekomenda nila na ang
mga guro sa panitikan ay nararapat na gumamit ng ibang metodolohiya sa pagtuturo at
ibang gawain para sa mga mag- aaral upang mapukaw ang interes nila sa pagbabasa ng
mga kwento o panitikan.

Ayon naman sa pag- aaral ni Largo (2007) na “Analisis sa Nobela at Pelikulang “Noli
Me Tangere” sa kanyang pa-aaral na tiniyak ang pangkatauhan, emosyon at wakas. Ang
pagsusuring ito ay batay sa mga pananalig pampanitikan, pamamaraan at istilong awtor at
ang mga pagpapahalagang Filipino. Matapos ang masusing pagsusuri, inirerekomenda na
hindi lamang mga nobela ang dapat mapag- aralan kundi pati na rin ang iba pang uri ng
panitikan tulad ng maikling kwento, dula at iba pa para sa pagpapayaman ng kaalaman
natin sa sariling panitikan. Kaya, mahalaga ang bagay na may huwaran ng guro sa
paghahanda na magiging makabuluhan ang talakayan kapag may panturong nakahanda
nang sa ganoon ay maraming natutunan at may karagdagang pagkatuto sa sariling
panitikan ang bawat mag-aaral.

Natuklasan

Batay sa ginawang pagsusuri, natuklasan na ang prosesong isinagawa sa natapos na
pag-aaral ay nagresulta at naging sagot ang ginamit na nobela sa pagsisiwalat ng mga
mithiin at pakikipaglaban sa buhay, lipunan at ilan sa sumusunod:

Sa proseso ng balangkas sa pag-aaral ay pagpapalaganap sa mensahe ang
metodolohiya ng pag-aaral, natuklasan sa disenyong ginamit ay magkatulad na
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kwalitatibo sa pangnilalamang suri, parehong gumamit ng akdang pampanitikan na
nobela. Parehong walang statistical treatment na ginamit sa pag-aanalisa ng pag-aaral
na magkapareho ang dulog na ginamit.

Ang pagsusuri ng paghahambing sa mga sinuring disertasyon ay iba-iba ang mga
pag-aaral na mayaman sa kahalagahang pangkatauhan, mabisang pagtuturo at
pag-aaral sa mga kahulugan ng nilalaman sa pahayag.

Naipakita na ang bawat pag-aaral ay mayroong iisang tuntunin at nais na maipakita
sa mambabasa na ang kagandahang-asal, pangkatauhan sa nobela, at sumasalamin
ito sa sariling kultura at identidad.

Konklusyon

Bilang konklusyon nito na mabisa at epektibong paraan ang paggamit ng
meta-analisis sa pagoorganisa ng mga datos sa pamaraang pagsusuring muli sa mga
pag-aaral ng disertasyon sa piling nobela dahil malinaw ang kasagutan kaugnay sa proseso.

Rekomendasyon

Batay sa mga resulta ng pagsusuri, nabuo ang sumusunod na rekomendasyon:

Nakita ng mananaliksik ang mabuting kinalabasan ng pag-aaral gamit ang
meta-analisis sa pagsusuri ng nobela, inirekomenda na maaaring gamitin ang
meta-analisis sa pagsusuri ng ilang akdang pampanitikan gaya ng tula, maikling
kuwento, dula, sanaysay, epiko at awit.

Maaaring gamitin ang meta-analisis sa pagsusuri ng mga pag-aaral tungkol sa iba
pang elemento ng wika at panitikan na pinagsanib sa anyong patula at tuluyan.

Maaaring gamitin ang ginawang output ng pag-aaral na magiging gabay sa
pagtuturo at pantulong sa klase.
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