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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang diterapkan dalam penelitian ini melalui langkah sistematis 

dan diatur dengan pemikiran baik untuk mencapai suatu maksud. Guna 

mendapatkan hasil yang akurat, maka bab ini akan dikemukakan mengenai: 

pendekatan, metode, sumber data dan data, instrumen, teknik pengumpulan dan 

teknik analisis. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini bertumpu pada wilayah dalam penelitian 

sastra. Sesuai dengan cara kerja kritik sejarah baru menurut Barry (2010:201) 

bahwa pendekatan ini mempraktikkan pembacaan secara paralel pada suatu teks 

karya sastra dan teks sejarah atau nonsastra pada periode sama. Teks sastra dan 

sejarah tersebut saling memberikan informasi dan menanyakan satu sama lain. 

Kedua teks diberikan porsi sama untuk mengetahui bagaimana aspek bentuk dan 

fungsi sejarah Orde Baru pada novel karya Ayu Utami yang berjudul Maya pada 

berbagai persoalan yang dialami baik ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun 

ideologi. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang diterapkan, menggunakan deskriptif kualitatif dalam usaha 

pendeskripsian dari data dan fakta secara kronologis. Metode ini berusaha 

mendeskripsikan atau menginterpretasi secara teliti, cermat dan detail mengenai 
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bentuk dan fungsi sejarah Orde Baru pada novel karya Ayu Utami yang berjudul 

Maya. 

 

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

 Sumber data yang digunakan berupa data primer berupa novel karya Ayu 

Utami yang berjudul Maya. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku-

buku, majalah, artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan pada 

sejarah Orde Baru. 

 

3.3.1 Sumber Data 

Wujud sumber data berupa kalimat atau paragraf pada novel karya Ayu 

Utami yang berjudul Maya. Novel ini merupakan cetakan pertama yang 

diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Desember, tahun 2013. 

Latar tempat dan waktu dalam novel ini menggambarkan kondisi Indonesia pasa 

masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 60an hingga 90-an. Novel Maya berisi 

249 halaman, yang terbagi menjadi tiga bagian diantaranya: kini, dulu dan kelak. 

Urutan kejadian disajikan dalam novel menggambarkan alur regresif yang tidak 

bersifat kronologis. 

1) Bagian ‘kini’: pada halaman (1-86), yang memaparkan peristiwa demi 

peristiwa pada tahun 1981 hingga 1998.  

2) Bagian ‘dulu’: pada halaman (87-160), yang memaparkan peristiwa demi 

peristiwa pada tahun 1966 hingga 1980. 

3) Bagian ‘kelak’: pada (161-249), yang memaparkan peristiwa demi peristiwa 

pada tahun 1995 hingga 1998. 



39 

 

 

 

3.3.2 Data Peneltian 

 Data diperoleh berupa kalimat, dialog-dialog tokoh, serta satuan cerita 

yang menunjukkan data aspek bentuk dan fungsi sejarah Orde Baru pada novel 

karya Ayu Utami yang berjudul Maya. Data yang diperoleh dimaknai sesuai 

konteks sejarah Indonesia melalui kritik sejarah baru. Permasalahan tersebut, 

secara berulang-ulang dipahami konsistensinya melalui berupa rujukan yang 

memadai. Pemahaman tersebut dilakukan melalui pengamatan terhadap buku-

buku, majalah, artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan pada 

sejarah Orde Baru. 

 

3.3.3 Indikator Penelitian 

Tabel 1.1 

Indikator Penelitian Bentuk-bentuk Sejarah Orde Baru pada Novel Maya  

Karya Ayu Utami (Tinjauan Kritik Sejarah Baru) 

 

No 

 

Fokus 

Aspek yang Dikaji  

Indikator Institusi Militer Individu Golongan 

1 Bentuk 

Sejarah 

Sebuah 

lembaga 

yang 

terdiri dari 

sekelompo

k manusia 

dalam usah 

meraih 

tujuan 

dengan 

strategi, 

simbol, 

organisasi, 

dan 

struktur 

kepenguru

san.  

   1). Institusi 

normatif 

dibentuk 

sengaja, 

berdasarkan 

norma diakui 

secara hukum, 

dan berfungsi 

(rule of low). 
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2). Institusi 

deterministik 

yang 

mendapat 

pengaruhnya 

secara 

otomatis, 

memungkinka

n tidak 

menyesuaikan 

aturan dan 

terikat 

kewajiban 

legal, moral 

atau sosial 

tanpa 

mendapatkan 

hukuman. 

2 Bentuk 

Sejarah 

 Sekumpu

lan orang 

dengan 

pakaiann

ya yang 

seragam, 

terdidik, 

terlatih, 

dan 

terstruktu

r, yang 

bertugas 

untuk 

menjaga 

kawasan 

tertentu 

dan 

terkadan

g 

dipersiap

kan 

untuk 

bertempu

r. 

  1). Intervensi 

kondisi sosial 

karena adanya 

kondisi sosial 

yang lemah di 

suatu negara, 

kontrol sosial 

yang tidak 

efektif di 

masyarakat, 

dan kondisi 

sosial suatu 

negara yang 

meliputi 

struktur, 

kultur dan 

proses. 

2). Intervensi 

kondisi 

politik karena 

persoalan 

masyarakat 

sipil, aturan 

yang tidak 

berjalan, 

kegagalan 

sistem, dan 

kepentingan 

golongan 

militer. 

3 Bentuk 

Sejarah 

  Individu 

dari segi 

peranan 

tokoh 

politik 

dalam 

sejarah 

yang 

tergolong 

besar dan 

 1). Positif 

negatif 

a) Positif 

berupa 

penggunaan 

sumber 

kekuatan 

dalam usaha 

tindakan yang 

harus dan 
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paling 

menonjol 

dalam 

lingkungan

nya. 

penting 

dilakukan. 

b) Negatif 

berupa 

pemakaian 

kekuatan 

yang dimiliki 

dalam tujuan 

mencegah 

orang lain 

mencapai 

keinginannya. 

2). Jabatan dan 

pribadi 

a) Jabatan 

sebagai suatu 

kedudukan 

yang 

menunjukkan 

tugas, 

tanggung 

jawab, 

wewenang dan 

hak seseorang. 

b) Pribadi 

sebagai  

sesuatu yang 

berasal dari 

dalam 

individu 

sendiri 

berkaitan 

dengan 

kharisma, 

asal-usul, 

keuarga dan 

penampilan 

serta wahyu. 

4 Bentuk 

Sejarah 

   Sekumpula

n orang 

yang 

memiliki 

tujuan 

serta sikap 

yang sama 

dan 

terdapat 

timbal 

timbal 

balik 

diantara 

para 

anggotany

a.  

1). Golongan 

primer 

dengan 

anggota 

secara fisik 

relatif 

berdekatan, 

jumlah 

anggota 

relatif kecil, 

berdasarkan 

hubungan 

budaya atau 

daerah, dan 

memiliki 

kesamaan 

tujuan. 
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2). Golongan 

sekunder 

dengan 

jumlah 

anggotanya 

relatif banyak, 

sifat tidak 

permanen, 

ketidak 

seimbangan 

tujuan, dan 

cenderung 

pada 

hubungan 

formal. 

 

Tabel 1.2 

Indikator Penelitian Fungsi-fungsi Sejarah Orde Baru pada Novel Maya Karya Ayu Utami 

(Tinjauan Kritik Sejarah Baru) 

 

 

No 

 

Fokus 

Aspek yang Dikaji  

Indikator Edukatif Inspiratif 

1 Fungsi 

Sejarah 

Fungsi sejarah 

terkait kesadaran 

makna, dari masa 

lampau yang berupa 

konsep wawasan 

suatu hal pada masa 

silam dan sejarah 

yang memberikan 

kebijaksanaan bagi 

pembaca di masa 

kini.  

 1). Konsep sebagai alat yang 

mengandung karakteristik 

umum untuk dianalisis. Hal ini, 

berguna untuk memecahkan 

masalah dan dapat  memeroleh 

wawasan suatu hal. 

2).  Kebijaksanaan sebagai suatu 

kepandaian menggunakan akal 

budinya dalam bertindak ketika 

menghadapi suatu masalah. 

Dalam hal ini, memberikan 

manfaat mengurangi hal buruk 

dan meningkatkan hal yang 

baik.  

2 Fungsi 

Sejarah 

 Fungsi sejarah 

terkait kesadaran 

makna, dari masa 

lampau yang sejalan 

dengan kekuatan 

mental dan semangat 

nasionalisme yang 

diambil dari sikap 

kepahlawanan pada 

masa silam.  

1). Mental sebagai kekuatan 

yang ada dalam diri manusia 

yang tidak tampak secara fisik. 

Bersumber kepada sistem nilai-

nilai budaya dan sikap mental 

yang timbul sejak zaman 

revolusi.  

2). Nasionalisme sebagai makna 

kesadaran dan semangat cinta 

tanah air, dan memiliki rasa 

kebangsaan yang diambil 

perjuangan tokoh masa silam 

berupa aspek kognitif, orientasi 

dan afektif. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penjaring data dalam penelitian berjudul “Kajian Sejarah Orde 

Baru dalam Novel Maya Karya Ayu Utami (Tinjauan Kritik Sejarah Baru)” 

menggunakan tabel penyajian data yang memuat beberapa aspek diantaranya 

sebagai berikut. 

Tabel 1.3  

Instrumen Penjaring Data “Bentuk-bentuk Sejarah Orde Baru dalam Novel Maya  

Karya Ayu Utami (Tinjauan: Kritik Sejarah Baru)” 

 

Tabel 1.4 

Instrumen Penjaring data “Fungsi-fungsi Sejarah Orde Baru dalam Novel Maya  

Karya Ayu Utami (Tinjauan: Kritik sejarah baru)” 

 

Keterangan : 

1. KSI1/2013: 13/1 : “Kekuatan sejarah institusi, nomor indikator /tahun:  

       halaman/data ke berapa.” 

2. KSM1/2013: 13/1 : “Kekuatan sejarah militer, nomor indikator /tahun:  

       halaman/data ke berapa.” 

3. KSIN1/2013: 13/1: “Kekuatan sejarah individu, nomor indikator /tahun:  

       halaman/data ke berapa.” 

No Kode Aspek Indikator Data 

Novel 

Deskripsi Data 

Sejarah 

Interpreta

si data 

1. KSI1/20

13: 

13/1 

Institusi 1). Intitusi normatif 

2). Institusi 

deterministik 

    

2. 

 

KSM1/

2013: 

13/1 

Militer 1).  Intervensi kondisi 

sosial 

2). Intervensi kondisi 

politik 

    

3. 

 

KSIN1/

2013: 

13/1 

Individu 1). Positif negatif 

2).  Jabatan pribadi 

    

4. KSG1/2

013: 

13/1 

Golonga

n 

1). Golongan primer  

2). Golongan sekunder 

    

No Kode Aspek Indikator Data 

Novel 

Deskripsi Interpretasi 

Data 

1. FSE1/201

3: 13/1 

Edukaif 1). Konsep  

2). Kebijaksanaan 

   

2. FSI1/201

3: 13/1 

Inspiratif 1). Mental 

2). Nasionalisme 
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4. KSG1/2013: 13/1 : “Kekuatan sejarah golongan, nomor indikator /tahun:  

       halaman/data ke berapa.” 

5. FSE1/2013: 13/1 : “Fungsi sejarah edukatif, nomor indikator /tahun:   

         halaman/data ke berapa.” 

6. FSI1/2013: 13/1 : “Fungsi sejarah inspiratif, nomor indikator /tahun:   

           halaman/data ke berapa.” 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode noninteraktif berupa 

mencatat dokumen pada sumber berupa tulisan atau secara tekstual. Teknik 

mencatat dokumen ini, meliputi kalimat ataupun paragraf yang menunjukkan 

bentuk dan fungsi sejarah Orde Baru pada novel karya Ayu Utami yang berjudul 

Maya. Adapun langkah pengumpulan data yakni: pertama, dengan membaca 

secara berulang-ulang novel yang dikaji. Kedua, dilanjutkan dengan menentukan 

data berupa kalimat, atau paragraf berkaitan dengan bentuk-bentuk sejarah Orde 

Baru. Ketiga, mengelompokkan sesuai indikator topik permasalahan dan 

memasukkan data ke dalam tabel pengolahan data.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang diterapkan menggunakan deskriptif kualitatif. Metode 

ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian dengan 

cara mendeskripsikan fakta-fakta yang disusul dengan analisis secara kongkret. 

Adapun langkah analisis data sebagai berikut:  

1) Pembacaan paralel terhadap teks sastra novel Maya dan teks nonsastra 

berupa buku sejarah, jurnal, artikel, dan internet yang berkaitan dengan 

sejarah Orde Baru. 
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2) Menganalisis bentuk-bentuk sejarah Orde Baru pada berbagai persoalan

yang dialami baik ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun ideologi melalui

pendekatan kritik sejarah baru.

3) Menginterpretasi bentuk-bentuk sejarah Orde Baru dengan cara

mengaitkannya pada realitas sejarah di luar karya sastra. Dalam hal ini,

memahami sejarah pada teks karya sastra dan teks sejarah atau nonsastra

melalui penjajaran kedua teks yang saling berkaitan. Khususnya berupa

kutipan sejarah yang telah ditelaah secara intensif berkaitan dengan karya

sastra.

4) Mengintegrasikan bentuk-bentuk sejarah Orde Baru ke dalam fungsi-fungsi

sejarah guna menganalisis bagaimana fungsi-fungsi sejarah Orde Baru pada

novel karya Ayu Utami yang berjudul Maya.

5) Menarik kesimpulan dari keseluruhan analisis data.


