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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

  Penelitian berjudul Citra Tokoh Wanita dalam Novel Nyai Gowok Karya 

Budi Sardjono ini menggunakan pendekatan sosiopsikologi sastra. Citra wanita 

merupakan kesan yang diperoleh sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan 

yang timbul karena adanya pemahaman tentang wanita. Sedangkan relasi citra 

adalah pendekatan sosiopsikologi. Pendekatan sosiopsikologi adalah pendekatan 

yang menghubungkan sosiologi dan psikologi. Ilmu sosiologi sastra digunakan 

sebagai alat mengkaji bidang-bidang sosial budaya yang terdapat di dalam 

masyarakat sebuah karya sastra, sedangkan gejala psikis atau kejiwaan tokoh 

dalam karya sastra dapat dianalisis dengan menggunakan psikologi sastra. 

 Cara kerja pendekatan sosiopsikologi sastra dalam kajian citra wanita 

adalah dengan menganalisis tingkah laku tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok 

dengan pemuncula gambaran secara fisik dan keadaan kejiwaan terlebih dahulu. 

Setelah ditemukannya keadaan fisik dan psikis tokoh wanita dalam novel Nyai 

Gowok, maka selanjutnya adalah menganalisis keadaan tokoh sebagai makhluk 

sosial yang mengadakan kegiatan sosial. Pada akhirnya pendekatan sosiopsikologi 

pada kajian citra tokoh wanita akan menghubungkan bagaimana keadaan fisik dan 

psikis tokoh dengan kehidpan sosialnya. Jembatan pengubung antara keadaan diri 

tokoh dan kehidupan sosial tersebut yang menjadi ranah sosiopsikologi. 

3.2 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni suatu 

prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 
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subjek atau objek penelitian yaitu dengan subjek tokoh wanita dan objeknya 

adalah novel Nyai Gowok berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan cara atau strategi untuk 

memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah 

berdasarkan subjek dan objek penelitian. Cara kerja metode deskriptif analisis 

pada kajian citra tokoh wanita yaitu dengan mendeskripsikan penggambaran 

keadaan fisik, psikis dan keadaan sosial yang kemuadian dilanjutkan dengan 

menganalisis keadaan-keadaan tersebut berdasarkan dengan pendekatan 

sosiopsikologi sastra. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian adalah data 

tertulis. Dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian sastra, sumber datanya 

adalah karya yakni naskah, dan data penelitiannya berupa kutipan-kutipan satuan 

cerita yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sumber 

data dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan dipaparkan sebagai berikut. 
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Tata isi   : Eka Tyana 

Tebal   : 332 halaman 

Cetakan  : Pertama, Mei 2014 

Penerbit  : Diva Press 

Wujud data dalam penelitian ini berupa satuan cerita, dialog, monolog, 

paragraf, maupun bagian kalimat  dalam novel Nyai Gowok karya Budi Sardjono 

terkait dengan persoalan citra diri dan sosial tokoh. Citra diri pada kajian ini 

adalah dat-data yang akan memuat aspek fisik dan aspek psikis tokoh wanita. 

Sedangkan data pada citra sosial tokoh akan muncul pada peran wanita dalam 

keluarga dan perannya dalam masyarakat. Data ini bertujuan untuk menjadikan 

penelitian lebih terarah sehingga dibuatlah indikator-indikator terkait penelitian 

sebagaimana dijelaskan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Indikator Penelitian 

Citra Tokoh Wanita dalam Novel Nyai Gowok 

Karya Budi Sardjono 

 

No Aspek Indikator 

1 Aspek Fisik a. Keseluruhan tubuh 

- Proporsi tubuh 

- Tata rias 

- Tata busana 

- Usia 

- Fungsi reproduksi 

b. Bagian tubuh 

- Rambut 

- Gigi 

- Hidung 

- Ukuran dan bentuk dada 

- Kaki 

- Bentuk bibir 

- Mata  

- Pipi 

- Aroma tubuh 

- Kulit  

- Jari jemari 
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No Aspek Indikator 

2 Aspek Psikis a. Berpikir 

- Berwawasan 

- Karakteristik/kesehatan mental 

b. Berperasaan 

- Cinta kasih/feminitas 

- Emosionalitas 

c. Beraspirasi 

- Percaya diri 

- Mengembangkan potensi 

3 Aspek sosial a. Peran dalam keluarga 

- Pemenuhan tugas domestik/ 

kerumahtanggaan 

- Mengasuh dan mendidik 

b. Peran dalam masyarakat 

- Pendidik 

- Mempertahankan tradisi 

- Tabib 

 

Sumber: - Sugihastuti (2000)  

- Cash (2004) 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Penelitian yang berjudul Citra Tokoh Wanita dalam Novel Nyai Gowok 

Karya Budi Sardjono memiliki instrumen yang digunakan yaitu berupa table/kisi-

kisi korpus data yang berisi nomor data, kode data, data, deskripsi dan interpretasi 

pada satuan cerita yang dibutuhkan. Instrumen ini digunakan untuk 

mempermudah penelitian dengan pengambilan intisari dari tiap-tiap data.  Dengan 

demikian, format tabel penjaringan data adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Korpus Data 

Citra Tokoh Wanita dalam Novel Nyai Gowok 

Karya Budi Sardjono 

 

No Data Kode Data 

Wujud Citra 

Wanita Deskripsi Interpretasi 

CF CP CS 

1 
 (NG/2014/Hal-

n/CNL-n) 
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No Data Kode Data 

Wujud Citra 

Wanita Deskripsi Interpretasi 
CF CP CS 

2  (NG/2014/Hal-

n/CM-n) 

     

3  (NG/2014/Hal-

n/CNL-n) 

     

 

Keterangan : 

Kode Data : NG   : Nyai Gowok 

2014   : Tahun terbit novel 

Hal   : Halaman 

CF   : Citra fisik 

CP   : Citra psikis 

 CS   : Citra Sosial 

 CNL   : Citra Nyai Lindri 

 CM   : Citra Martinah 

 -n   : penunjuk angka ke berapa 

 

3.5 Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek yang diteliti untuk 

mempermudah pengambilan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah telaah terhadap teks atau yang disebut 

dengan teknik dokumentasi.  Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari 

seseorang. Adapun tahap-tahap observasi dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a) Studi pustaka: membaca, mencatat dan memberikan tanda tentang citra diri 

dan sosial yang meliputi aspek-aspeknya dalam novel Nyai Gowok karya 

Budi Sardono. 

b) Memilih data: menentukan dan mengidentidfikasi yang terkait dengan 

permasalahan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk data yang berupa 

kutipan-kutipan. 

c) Menyeleksi data yang sesuai dengan tujuan penelitian kemudian 

memasukkan data yang telah diperoleh ke dalam tabel kisi-kisi 

penjaringan data. 

3.5.2 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah 

penelitian, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.  Teknik pengolahan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Langkah-langkah 

pengolahan data dengan teknik analisis adalah sebagai berikut: 

1) Mengklarifikasi data yang ditentukan dengan rumusan masalah. 

2) Mengidentifikasi wujud citra tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok 

sebagai objek kajian penelitian berdasarkan aspek fisik, psikis dan sosial. 

3) Mendeskripsikan bentuk citra tokoh perempuan dalam novel Nyai Gowok 

sesuai dengan aspek fisik, psikis dan sosial. 

4) Menyimpulkan hasil penafsiran. 

3.5.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Dalam mengkaji citra tokoh wanita dalam novel tersebut, penulis 
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berusaha mengungkapkan analisis citra tokoh utama yang didalamnya terdapat 

aspek fisik, psikis dan sosial. Maka, analisis citra tokoh wanita tersebut akan 

berupa hasil deskripsi yang lebih menekankan pada pengungkapan melalui 

uaraian kata dalam menjelaskan hasil analisis. Aktivitas dalam analisis data yaitu 

sebagai berikut: 

a) Reduksi data yakni aktivitas menyeleksi data penelitian berupa kutipan-

kutipan pada novel Nyai Gowok yang telah ditetapkan sesuai dengan 

masalah penelitian, yaitu memilih data yang berkaitan dengan citra wanita 

yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial. 

b) Penyajian data ialah pengelompokan data pada novel Nyai Gowok yang 

telah direduksi pada tabel kisi-kisi penjaringan data. 

c) Verifikasi data penelitian ini adalah menarik makna atau kesimpulan dari 

data yang telah dikelompokkan dan ditampilkan mengenai citra wanita 

dalam aspek fisik, psikis dan sosial.  

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti 

dalam melakukan penelitian mulai dari awal hingga selesai. Langkah-langkah 

dalam prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan 

a. Pemilihan dan pemantapan judul penelitian 

b. Menyusun rancangan penelitian 

c. Mengadakan studi pustaka 

2) Tahap pelaksanaan 

a. Mengumpulkan data 
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b. Mengolah data 

c. Penafsiran hasil pengolahan 

d. Membuat kesimpulan hasil penelitian 

3) Tahap penyelesaian 

a. Penulisan laporan penelitian 

b. Revisi laporan penelitian 

c. Penggandaan laporan penelitian 

d. Penyerahan ke lembaga 


