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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual, yang 

engkaji aspek psikologi tokoh dalam karya sastra (Endraswara, 2011:97). 

Penilitan psikologi sastra memiliki landasan pijak yang kuat atau kokoh. Dengan 

demikian, baik sastra maupun psikologi sama-sam mempelajari hidup manusia. 

Bedanya, kalau sastra mempelajari manusia sebagai ciptaan imajinasi pengarang, 

sedangkan psikologi mempelajari manusia sebagai ciptaan Tuhan yang riil. 

Namun sifat-sifat manusia dalam psikologi maupun sastra sering menunjukan 

kemiripan, sehingga psikologi sastra memamng tepat dilakukan. Objek penelaah 

psikologi adalah berpuast pada kebiasaan, sikap, dan sifat. Pemilihan dan 

penentuan pendekatan tersebut tentu sangat ditentukan oleh tujuan pengapresiasi 

itu sendiri (Aminudin,2010:40). 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian sastra hendaknya mampu menyentuh fakta manusia secara 

menyeluruh. Hal ini, seperti dikemukakan Goenawan (dalam Endraswara, 2011:4) 

bahwa penelitian sastra hendaknya mengarah pada karya sastra sebagai fakta 

sosial dan fakta mental manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam 

mengkaji novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi AG adalah metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengutamakan kedalaman 

penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris. 
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Oleh sebab itu, yang paling cocok bagi fenomena sastra adalah dunia kata dan 

simbol yang penuh arti atau makna. 

 Ciri penting dari penelitian kualitatif dalam kajian sastra, antara 

lain: a) peneliti merupakan instrumen kunci yang akan membaca secara cermat 

sebuah karya sastra, b) penelitian dilakukan secara deskriptif, artinya terurai 

dalam bentuk kata-kata atau gambar jiika diperlukan, c) lebih mengutamakan 

proses dibandingkan hasil, karena karya sastra merupakan fenomena yang banyak 

mengundang penafsiran, d) analisis secara induktif, e) makna merupakan andalan 

utama (Endraswara, 2011:5) 

 

3.3 Sumber Data dan Data 

3.3.1 Sumber Data 

 Sumber data adalah subjek penelitian dari mana data diperoleh. 

Penelitian dalam sastra, sumber data berupa teks novel, cerita pendek, drama dan 

nilai-nilai (Siswantoro, 2005:63). Sumber data dalam penelitian ini berupa novel 

yang berjudul Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG yang diterbitkan oleh 

Sinar Harapan (Anggota IKAPI) Yogyakarta tahun 1984 cetakan kedua dengan 

tebal buku 256 halaman. 

3.3.2 Data 

 Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan hal yang 

sangat berguna untuk mengetahui hasil penelitian. Berdasarkan masalah yang 

telah dirumuskan maka data yang diperoleh adalah kepribadian yang ada dalam 

novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi AG berdasarkan (1) kebiasaan 

pada wanita jawa dalam novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus Suryadi AG 
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(2) sikap pada wanita jawa dalam novel “Pengakuan Pariyem” karya Linus 

Suryadi AG (3) sifat pada wanita jawa dalam novel “Pengakuan Pariyem” karya 

Linus Suryadi AG. 

 

3.3.3 Subjek Data 

 subjek data ini bertujuan untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah 

dan terfokus sehingga dibuatlah indikator-indikator terkait perihal yang dikaji, 

dijelaskan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel  

Indikator Penelitian 

No Sub Pokok Aspek yang Dikaji Indikator 

1 Kebiasaan Aktivitas individual a. Berjalan ke pasar setiap pagi 

b. Minum jamu setiap hari 

c. Mandi setiap pagi 

d. Ritual rutin 

e. Batin terhadap Tuhan 

2 Sikap Wanita Jawa yang 

Berhubungan dengan 

Sesama 

a. Rasa takut ketika Pariyem berdusta 

b. Rasa aman Pariyem saat sidang 

c. Kekaguman kepada orang lain 

d. Cinta kepada keluarganya 

e. Penghargaan kepada istrinya 

3 Sifat Wanita Jawa yang 

Berhubungan dengan 

Diri Sendiri 

a. Tanggung jawab saat bekerja 

b. Toleransi memakai pakaian adat saat 

mitoni 

c. Sabar dalam menjalankan tugas 

d. Nrimo bekerja sebagai babu 

e. Rela menjalani hidup 

f. Semangat dan tidak menyesali 

kesalahan 

g. Cerdas dalam memilih barang untuk 

rumah tangga 
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3.4 Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data 

sebagai berikut; 

a. Membaca novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG secara 

berulang-ulang untuk menghindari penafsiran yang tidak sesuai dengan 

topik yang akan diteliti. 

b. Mengidentifikasi isi novel (berupa kalimat-kalimat) yang terdapat dalam 

karya sastra yang berkaitan dengan kepribadian wanita jawa pada novel 

Pengakuan Pariyem. 

c. Mengklasifikasi pernyataan tentang kepribadian sesua dengan rumuasan 

masalah yang ditentukan. 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

 Instrumen merupakan alat yang merujuk kepada sarana pengumpulan 

data (Siswantoro, 2005:65). Penelitian yang berjudul “Analisis Psikologi 

Kepribadian Wanita Jawa Pada Novel Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi 

AG” ini menggunakan novel sebagai instrumen pengumpulan data. Instrumen 

yang digunakan yaitu Interpretasi pada kepribadian yang dibutuhkan. Dengan 

demikian, memudahkan peneliti untuk menginterprestasi data tersebut. Adapun 

bentuk tabel penyajian data sebagai berikut. 
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Tabel  

Analisis Data 

No Kode Data Data Deskripsi Interprestasi 

1 PP/1984/H/SCK-N-AI    

PP/1984/H/SCK-B-AI 

2 PP/1984/H/SCS-N-BS    

PP/1984/H/SCS-B-BS 

3 PP/1984/H/SCF-N-BD    

PP/1984/H/SCF-B-BD 

 

Keterangan: 

No : Urutan aspek yang dikaji 

Data : Satuan cerita yang diambil dari novel 

Kode Data: 

PP : Pengakuan Pariyem (judul sumber penelitian) 

1984 : Tahun Terbit Novel 

H : Halaman Kutipan 

N : Ndoro  

B : Babu (pariyem) 

SCK : Satuan Cerita Kebiasaan 

AI : Aktivitas Individual 

SCS : Satuan Cerita Sikap 

BS : Berhubungan dengan Sesama 

SCF : Satuan Cerita Sifat 

BD : Berhubungan dengan Diri Sendiri 
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3.4.3 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif. 

Penelitian mendiskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian wanita 

jawa berdasrkan data-data yang telah dikumpulkan, baik berupa kalimat maupun 

paragraf yang terdapat dalam novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG. 

Pembacaan dilakukan berulang-ulang malalui teks dari awal hingga akhir, 

kemudian mengingat-ingat kembali penafsiran-penafsiran atau kejadian-kejadian 

dalam teks yang telah dibaca. Selanjutnya mengkodifikasi dengan pemaknaan 

sendiri berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam novel Pengakuan 

Pariyem karya Linus Suryadi AG. 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah dengan membaca prosa lirik 

Pengakuan Pariyem berulang-ulang secara heuristik. Penggunaan metode ini 

dimaksudkan untuk menemukan data tentang kepribadian wanita jawa, yaitu 

membaca prosa lirik Pengakuan Pariyem dengan kaidah linguistik. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi penokohan tokoh 

utama yang ada dalam prosa lirik Pengakuan Pariyem. Sesuai dengan metode 

analisis deskripsi, unsur yang dianalisis ditekankan pada penokohan untuk 

mengetahui watak wanita jawa yang kemudian dikaji dengan menggunakan 

pendekatan psikologi sosial. 

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan 

pendekatan psikologis sosial. Analisis dengan menggunakan metode deskriptif 

dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mendeskripsikan unsur 

pembangun cerita khususnya tokoh dan penokohan. Kajian tokoh dan penokohan 
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yang telah dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dilanjutkan dengan 

analisis tokoh utama dalam watak yang menggunakan pendekatan psikologi sosial 

dengan teori kepribadian dari Gordon Allport. 

Menurut Ratna (2004:350), psikologi sastra adalah analisis teks dengan 

mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Psikologi turut 

berperan penting dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dari 

sudut kejiwaan karya sastra tersebut baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun 

pembacanya. Dengan dipusatkanya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat 

dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa hubungan sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan 

melahirkan ilmu baru yang disebut dengan psikologi sastra. Dengan meneliti 

sebuah karya sastra melalui pendekatan psikologi sastra, secara tidak langsung 

kita telah membicarakan psikologi karena dunia sastra tidak dapat dipisahkan 

dengan nilai kejiwaan yang mungkin tersirat dalam karya sastra tersebut. 

Dari uraian tersebut, penulis cenderung menggunakan jenis penelitian 

hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dalam mengkaji 

perilaku sosial tokoh utama prosa lirik Pengakuan pariyem ini, penulis berusaha 

mengungkap psikoanalisa kepribadian wanita Jawa yang di dalamnya terdapat 

pengaruh sosial kebudayaan orang Jawa. 


