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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

3.2 Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti 

kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi 

yang alami Creswell.152 Penelitian ini bersifat interpretatif menggunakan pendekatan 

kualitatif, metode kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu  

mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan  

kategoris dari data itu sendiri dan bukannya teknik-teknik yang telah  dikonsepsikan 

sebelumnya.Tersusun secara kaku dan dikuantifikasikan secara  tinggi yang 

memasukan dunia sosial empiris kedalam definisi operasional yang  telah disusun 

peneliti.  

Peneliti kualitatif dapat memahami perilaku sosial, karena ia  menemukan 

definisi tentang realitas dan bagaimana mempengaruhi prilakunya. Menurut Morrison, 

sifat penelitian ini adalah interpretatif, penelitian interpretatif memandang  penelitian 

ilmiah tidaklah cukup untuk menjelaskan “misteri” pengalaman  manusia sehingga 

diperlukan unsur manusiawi yang kuat dalam penelitian. Kebanyakan mereka yang 

152 Sugiono. (2010). Pintar Menulis Karya Tulis Ilmiah. Andi:Yogyakarta, p. 10 
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berada dalam kelompok ini lebih tertarik pada kasus- kasus individu daripada kasus-

kasus umum. 153 

Sedangkan menurut Sugiono, penelitian interpretatif memfokuskan pada sifat 

subjektif dari  dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang 

sedang  dipelajarinya. Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas 

bukan pada realitas independen yang berada diluar mereka154. Manusia secara terus-

menerus menciptakan realitas sosial mereka dlam rangka berinteraksi dengan  yang 

lain. Tujuan interpretatif adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana 

realita sosial itu terbentuk. Penelitian interpretatif memiliki asumsi bahwa akses 

terhadap realitas hanya dapat dilakukan melalui konstruksi sosial. Yang dimaksud 

sebagai konstruksi sosial dalam penelitian interpretatif adalah metapora dan berbagai  

pengertian yang dimilikinya. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah  satu prosedur penelitian yang menghasilkan data interpretatif 

berupa ucapan atau  tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati155. 

 Penelitian interpretatif tidak mendifinisikan terlebih dahulu variabel bebas 

maupun terikat, tetapi terfokus pada kompleksitas penalaran  manusia saat muncul 

kejadian. Penelitian interpretatif mengadopsi metoda inkuiri pluralistik, yang 

mengkombinasikan metoda analitikal empirikal dalam mengamati dunia yang sifatnya 

teknikan dan metoda yang sifatnya reflektif untuk mengamati dunia sosial. 

 

                                                             
153 Bungin, B.(2007). Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group:Jakarta, p. 47 
154 Sugiono, p. 13 
155 Ibid, p. 11 
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Menurut Basrowi Sadikin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang  

menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Melalui penelitian 

kualitatif peneliti dapat menggenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut definisi ini penelitian kualitatif menghasilkan 

data interpretatif sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti. Kirk dan 

Miller mendefinisikan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam  ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya tersendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahan.156 

 Untuk jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian kualitatif yang berisi 

data-data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Selain itu semua dikumpulkan 

dan berkemungkinan dapat menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan 

demikian laporan yang disajikan berisikan data-data kutipan untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan itu.157 

3.2. Teknik Pengumpulan Data: 

3.2.1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati 

dan dicatat pertama kalinya. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
156 Bungin, Op. Cit, p. 48 
157Moleong, (2005), Op. Cit, p.10 
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- Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan novel 

Rara Mendut karya Y B Mangunwijaya dan Ronggeng Dukuh Paruk karya 

Ahmad Tohari sebagai sumber data utama dalam analisis teks media ini.  

3.2.2. Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

A. Studi Pustaka (Literature) 

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah 

teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media 

cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian. 

B. Dokumen 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan 

harian, cenderamata, laporan,artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter 

terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi,buku atau catatan harian, 
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memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data 

tersimpan di website, dan lain-lain. 

3.3. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah interpretatif, dimana objek penelitian berupa teks 

dimaknai sendiri oleh peneliti. Interpretatif adalah suatu langkah untuk memperoleh 

maknaterhadap suatu objek secara mendalam dan luas terhadap suatu objek secara 

mendalam dan luas terhadap objek penelitian. Tipe penelitian interpretatif menuntut 

peneliti untuk berargumentasi dalam memaknai objek yang diteliti.. 

Peneliti menggunakan analisis wacana kritis model Sara Mills sebagai dasar 

penelitian. Dalam analisis wacana kritis, teks dipandang sebagai medium untuk 

menggulirkan, memproduksi gagasan dalam bentuk wacana untuk mempengaruhi 

khalayak. Analisis Wacana Kritis model Sara Mills akan digunakan peneliti untuk  

menyingkap makna-makna yang tersembunyi dalam teks, terutama penyalahgunaan 

kekuasaan, dominasi, dan ketidak setaraan dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks 

atau lisan di dalam berbagai konteks dalam hal ini dalam ranah teks novel yang 

dihasilkan para sastrawan laki-laki. 

3.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada elemen-lemen teks yang 

mengandung bentuk- bentuk citraan perlawanan simbolis yang diciptakan penulis 

dalam novel karyanya. Adapun, bentuk citraan perlawanan simbolis dalam novel karya 

satrawan laki-laki sebagai berikut: 
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Novel Bentuk Perlawanan Simbolis 

Rara Mendut Rokok 

Ronggeng Dukuh Paruk Pembebasan Tubuh dan Otonomi Tubuh 

 

3.5. Teknik Analisa Data 

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana 

terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan 

pengumpulan data yang dipilih peneliti.158 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu 

diartikan sebagai kuantifikasi data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

                                                             
158Agusta, I. 2010. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Diperoleh dari http:// www. 
eprints.uny.ac.id/pdf, p.10 
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Bentuk penyajian data kualitatif159: 

1. teks naratif: berbentuk catatan lapangan 

2. matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan 

untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya 

melakukan analisis kembali. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara 

terus-menerus selama beradadi lapangan.Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam 

catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap 

terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.Mula-mula belum jelas, 

namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci danmengakar dengan kokoh. 

Dalam penarikan kesimpulan, Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. 

1.5. Posisi Peneliti: 

Penelitian berbasis pandangan kritis notabenenya adalah jenis penelitian yang 

menempatkan peneliti sebagai aktivis, advokat, dan transformative intellectual. 

Dimana etika, pilihan moral bahkan keberpihakan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari analisis ini. Subjektivitas peneliti menjadi hal yang tidak dapat 

                                                             
159Ibid 
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dihindari dan titik perhatian pada analisis ini terletak pada penafsiran subjektif peniliti 

atas teks. Analisis yang sifatnya kritis, umunya beranjak dari pandangan atau nilai 

tertentu yang diyakini oleh peneliti. Keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu 

masalah sangat menentukan bagaimana data/teks ditafsirkan. Penelitian dilakukan 

karena adanya nilai atau moral tertentu dalam hasil pnelitian ini representasi peempuan 

yang sarat bias dalam media.  

Dalam pandangan kritis, tujuan penelitian bukan deskriptif dan eksplanatif, tetapi 

kritik sosial. Peneliti menunjukkan dan mengkritik bagaimana media selama ini ikut 

melestarikan bias gender dengan menggambarkan wanita secara buruk. Paradigma 

kritis lebih kepada penafsiran karena dengan penafsiran peneliti dapat masuk lebih 

dalam menyelami teks dan menyingkap makna yang ada di baliknya.  

Penelitian pada pandangan kritis dipandang baik jika peneliti mampu 

memperhatikan konteks sosial, ekonomi, politik, dan analisis komprehensif yang 

mendukungnya. Dengan cara ini, penafsiran subjektif yang dilakukan oleh peneliti 

memiliki pijakan kuat, karena interpretasi yang dilakukan mampu menutup 

kemungkinan adanya interpretasi lain. Keunggulan dari penelitian semacam ini akan 

sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam membangun pijakan teoritis dan 

kerangka pemikiran yang kuat sebagai pijakan dalam melakukan penalaran, sehingga 

penafsiran yang dihasilkannya pun mempunyai argumentasi yang memadai. 

Maka, dalam hasil penelitian ini, posisi peneliti mencoba berada pada dua tangga 

dimana peneliti tidak hanya mengamini keberpihakan penulis kedua novel yang 
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dijadikan sebagai subyek penelitian ini, namun peneliti di satu sisi juga turut mengalli 

konteks sosial yang melingkupi lahirnya novel tersebut untuk memenuhi standar 

memadai bagi karya penelitian yang bersifat ilmiah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


