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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode ialah suatu cara peneliti untuk melakukan tujuan dalam memecahkan 

penelitiannya. Selain itu, agar memperoleh suatu informasi sesuai dengan yang 

telah terumuskan dalam permasalahan (Hamidi, 2005: 68). Melalui metode, 

masalah yang diteliti akan tampak sederhana, serta akan terasa mudah untuk 

dipahami dan dipecahkan. Sehubungan dengan hal ini, untuk mendapatkan hasil 

data yang akurat, pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, pendekatan 

penelitian, teknik pengumpulan data, sumber penelitian, instrumen penelitian, dan 

teknik analisis data. 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian ada beberapa macam penelitian salah satunya 

yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif yang penyajiannya untuk 

menafsirkan  dalam bentuk sebuah deskripsi kalimat (Furchan, 1982: 415). Sama 

halnya dengan pengertian data yang dianalisis pada penelitian ini dengan cara 

penelitian analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dideskripsikan telah dibagi 

atas dasar hasil sebuah eksperimen, kemudian bertujuan untuk menjawab 

berdasarkan masalah yang dianalisis (Furchan, 1982: 438). Hal ini, disebabkan 

penelitian yang bersumber dari buku yang hanya memerlukan interpretasi dari 

peneliti untuk mengembangkan bukti dari objek penelitian yaitu novel. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualiatif yang 

dideskripsikan dalam bentuk sebuah kalimat untuk menjawab permasalahan 
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dalam penelitian. Selanjutnya, data yang akan telah dideskripsikan tersebut 

dianalisis dan ditelaah kemudian diinterpretasikan. Secara operasional metode 

deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

masalah-masalah yang ada dalam novel Pasar karya Kuntowijoyo yang 

difokuskan pada masalah psikologi kebudayaan pada tokoh utama. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu ruang lingkup penelitian 

sastra. Pendekatan akan membingkai objek apa saja yang mungkin diungkap 

dalam penelitian. Objek penelitian ini berupa teks, sehingga sebuah penelitian 

tekstual dengan berupa data deskriptif, yaitu data kualitatif. 

 Penelitian kualitatif terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. 

Langkah kerja penelitian kualitatif terdiri atas pemahaman data, fokus analisis 

(rumusan masalah), informasi kategori (pengkodean data), dan interpretasi. 

Penelitian ini menggunakan teori psikologi kebudayaan untuk menganalisis 

permasalahan psikologi pada tokoh utama dalam novel Pasar yang diungkap 

melalui tulisan teks atau dialog dari tokoh berupa bahasa. 

 

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Data 

  Data adalah sumber informasi tentang segala hal mengenai suatu tujuan 

dalam penelitian. Wujud data pada penelitian ini ialah berupa satuan cerita 

berbentuk kalimat dan dialog yang terdapat dalam novel Pasar karya 

Kuntowijoyo. Data-data tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel yang memuat 
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nomor, data, kode data, deskripsi, dan interpretasi. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa kutipan-kutipan kalimat dan dialog-dialog tokoh. 

 

3.3.2 Sumber Data Penelitian 

Penelitian deskriptif kualitatif, khususnya dalam penelitian sastra, sumber 

datanya yaitu dari suatu karya sastra antara lain naskah, dan data penelitiannya 

merupakan satuan cerita yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi suatu 

objek penelitian (Hamidi, 2005: 75). Sumber data merupakan suatu subjek 

penelitian pada data yang diperoleh (Arikunto, 2013: 172). Sehubungan dengan 

hal tersebut, pada penelitian ini sumber datanya dari novel Pasar karya 

Kuntowijoyo. Buku ini terbit pertama kali pada bulan Februari tahun 2017 dan 

berjumlah 375 halaman, serta diterbitkan oleh DIVA Press dan Mata Angin 

(Anggota IKAPI) di Yogyakarta. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ialah merupakan suatu alat untuk menunjukkan 

kepada sarana pengumpulan data penelitian (Arikunto, 2013: 191). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Etika Jawa dalam Novel Pasar 

Karya Kuntowijoyo” ini menggunakan tabel instrument penjaring data yang berisi 

nomor, data, kode data, dan interpretasi pada kutipan-kutipan teks yang 

dibutuhkan. Adanya tabel tersebut akan memudahkan peneliti untuk 

menginterpretasi data yang telah didapatkan. 
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Tabel 3.1 

Tabel Indikator 

Etika Jawa dalam Novel Pasar Karya Kuntowijoyo 

No. Sub Pokok Aspek Indikator 

1. Prinsip Kerukunan a. Rukun  Silahturahmi 

 Saling membantu 

 Gotong royong 

b. Berlaku Rukun  Mawas diri 

 Berperilaku sopan dan 

santun 

 Dapat mengendalikan 

emosi 

c. Sikap Hati  Tekanan Batin  

 Suara hati nurani senang 

 Suara hati nurani bingung 

2. Prinsip Hormat a. Hierarki  Jabatan seseorang 

 Strata sosial 

b. Istilah dalam Bahasa 

Keluarga 
 Segi junior 

 Segi senior 

 

Tabel 3.2 

Tabel Instrumen Penjaring Data 

Etika Jawam dalam Novel Pasar Karya Kuntowijoyo 

No. Kode Data 

 

Indikator Data Novel Deskripsi Interpretasi 

Data 

1. PK/R/p1/39     

2. PK/BR/p1/494     

3. PK/SH/ p1/ 37     

4. PH/H/p1/236     

5. PH/IBK/p1/36     

 

Keterangan: 

 

R  : Rukun    H : Hierarki 

  

BR  : Berlaku Rukun   PK : Prinsip Kerukunan 

   

SH  : Sikap Hati     PH : Prinsip Hormat 

 

IBK : Istilah dalam Bahasa Keluarga p : Paragraf 
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3.5 Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian ialah suatu langkah yang dipilih peneliti pada 

pelaksanaan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan pengolahan data. 

 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada analisis penelitian menggunakan teknik tekstual. 

Teknik tekstual adalah teknik menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data (Arikunto, 2013: 193). Dalam teknik penelitian ini peneliti 

memperoleh data berupa kalimat, dan dialog yang menggambarkan kedudukan 

dan peran tiap-tiap tokoh.  

1) Membaca cermat novel Pasar karya Kuntowijoyo yang memang dijadikan 

sebagai objek penelitian. 

2) Menentukan data berupa kalimat dan dialog dalam novel Pasar karya 

Kuntowijoyo, sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. 

3) Menandai data yang diperoleh, sesuai dengan rumusan masalah. 

4) Mengelompokkan sesuai dengan indikator topik permasalahan dalam novel 

Pasar karya Kuntowijoyo. 

5) Memasukkan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel pengolahan data. 

 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Peneliti dalam pembahasan etika Jawa mendeskripsikan hal-

hal yang berkaitan dengan etika Jawa dan data-data yang telah ada, baik berupa 
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paragraf maupun kalimat yang terdapat dalam novel Pasar Karya Kuntowijoyo 

dengan cara menganalisis. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Perbandingan antara data 

Membandingkan data yang satu dengan yang lain, menurut perumusan 

masalah dan indikator yang telah ditetapkan dengan cara yang demikian, akan 

memudahkan dalam melakukan analisis. 

2) Kategorisasi 

Pada tahap ini setelah membandingkan antara data satu dengan yang lain. 

Setelah itu mengelompokkan dalam kategori sesuai dengan perumusan 

masalah yang diteliti.  

3) Analisis Data 

Menganalisis data yang sudah dikelompokkan menurut kategori sesuai 

dengan rumusan masalah yang diteliti.  

4) Interpretasi Data 

Pada tahap ini peneliti menginterpretasikan data yang sudah dianalisis sesuai 

aspek rumusan masalah yang diteliti yang dihubungkan dengan teori untuk 

memperkuat data yang sudah dianalisis. 

5) Menarik Kesimpulan 

Pata tahap terakhir ini, peneliti menarik kesimpulan pada data yang sudah 

dikelompokkan, dianalisis, dan diinterpretasi sesuai rumusan masalah yang 

diteliti.  

 

 


