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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian 

ini. Metode penelitian ini berisi tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, data 

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

analisis data. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi sastra. Antropologi sastra 

digunakan dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus penelitian adalah kehidupan 

petani tembakau sebagai wong cilik yang merupakan salah satu bagian dari budaya. 

Kehidupan petani tembakau sebagai wong cilik ini memiliki ciri khas yang unik. Selain 

itu, tingkah laku kehidupan suatu kelompok masyarakat merupakan sebuah budaya 

yang dilakukan secara turun temurun sehingga kajiannya menggunakan antropologi 

sastra. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dekriptif 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati fakta-fakta yang ada di dalam 

novel. Fakta yang diamati berupa tindakan yang dilakukan tokoh dalam cerita pada 

novel Genduk karya Sundari Mardjuki. Data dari penelitian ini berupa kutipan-kutipan 

dari novel Genduk karya Sundari Mardjuki. Sasaran penelitian ini adalah budaya Jawa 
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dalam kehidupan petani tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Lereng 

Gunung Sindoro pada novel Genduk karya Sundari Mardjuki.  

Tujuan penelitian kualitatif yakni untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, gaya hidup, tindakan, dan lain-lain 

(Endraswara, 2011:6). Pada penelitian ini objek alamiah yang diamati berasal dari 

novel, yakni novel Genduk karya Sundari Mardjuki. Hal yang diamati adalah tingkah 

laku kehidupan masyarakat berlatar belakang budaya jawa yang dilakukan oleh petani 

tembakau. Budaya Jawa dalam kehidupan petani tembakau yang digambarkan oleh 

pengarang dalam novel ini merupakan objek alamiah, karena merupakan kehidupan 

masyarakat sehari-hari tetapi digambarkan dalam bentuk cerita dalam novel.  

 

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data penelitian ini berupa kalimat, paragraf, dan satuan cerita dari novel 

Genduk yang menunjukkan kebudayaan masyarakat petani tembakau sebagai wong 

cilik. Sumber data dalam penelitian pada penelitian ini yakni novel Genduk karya 

Sundari Mardjuki yang diterbitkan PT. Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama, 

tahun 2016.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumenipenelitianiadalahisuatuialatiyangidigunakanimengukurikejadian 

atau variabelipenelitian baik dari lingkungan alamimaupuniisosialiyangidiamati, 

sehingga memperoleh informasi-informasi tertentu yang mampu memenuhi kebutuhan 

penelitian. Oleh karena itu, instrumen penelitian pada penelitianiini 
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berupaikata,ikalimat, paragraf, dan wacanaiyangiterdapat padainovel. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini yakni tabel penjaringan data. Tabel instrumen penelitian 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

No. Kode Data Deskripsi Interpretasi 

1.  Sc1/KRPT/phg/na1/hlm    

2.  Sc2/KRPT/ri/di1/hlm    

3.  Sc3/KSPT/ho/di1/hlm    

4.  Sc4/KSPT/su/di1/hlm    

5.  Sc5/KSPT/gr/di1/hlm    

6.  Sc6/KPPT/ke/di1/hlm    

7.  Sc7/KPPT/gh/di1/hlm    

8.  Sc8/KPPT/tl/di1/hlm    

 

Keterangan: 

Sc : Satuan Cerita 

KRPT : Kehidupan Religi Petani Tembakau 

KSPT : Kehidupan Sosial Petani Tembakau 

KPPT : Kehidupan Pribadi Petani Tembakau 

phg : percaya hal gaib 

ri : ritual 

ho : hormat 

su : subasita 

gr  : gotong royong 

ke : kekayaan 

gh : gaya hidup 

tl : tingkah laku 

di : dialog 

na : narasi 

hlm : halaman 

 

Perwujudan tabel di atas berasal dari indikator yang merupakan fokus 

permasalahan dari rumusan masalah penelitian. Indikator didapat melalui aspek yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dirincikan pada tabel berikut.  
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Tabel 3.2 

Indikator 

Penggambaran Kehidupan Petani Tembakau Sebagai Wong Cilik Dalam Novel 

Genduk Karya Sundari Mardjuki. 

 

 

No. Rumusan Aspek yang 

dikaji 

Sub Aspek dan 

Indikator 

Deskripsi 

1.  Kehidupan 

religi petani 

tembakau 

sebagai wong 

cilik 

a. Percaya hal 

gaib 

- Percaya adanya 

suatu kekuatan 

di luar diri. 

- Merasa diawasi 

dalam 

bertingkah 

laku. 

- Meminta 

pertolongan 

kepada hal gaib 

ketika 

mengalami 

kesusahan. 

  

Merasa ada 

suatu kekuatan 

supranatural di 

sekitarnya. 

Kemudian 

meminta 

pertolongan 

dengan cara 

berdoa. 

2.  Kehidupan 

sosial petani 

tembakau 

sebagai wong 

cilik 

a. Hormat 

 

- Sikap hormat 

kepada orang 

tua. 

- Sikap hormat 

kepada orang 

yang memiliki 

jabatan lebih 

tinggi. 

Menyertakan 

jabatan 

seseorang dalam 

menyapa orang 

yang memiliki 

jabatan tinggi, 

menggunakan 

sapaan kepada 

orang yang lebih 

tua, misalnya 

Pak, Bu, Lik, 

dsb. 

b. Gotong 

royong 

- Membantu 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

- Membantu 

meringankan 

beban yang 

ditanggung 

oleh tetangga 

Sikap saling 

membantu orang 

lain yang 

kesusahan. 

Bentuk bantuan 

yang dilakukan 

dapat berupa 
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atau orang 

sekitar. 

moril dan 

materiil. 

3.  Kehidupan 

pribadi petani 

tembakau 

sebagai wong 

cilik 

a. Kekayaan 

 

- Tempat tinggal. 

- Harta 

kekayaan. 

- Makanan 

sehari-hari. 

Rumah yang 

sederhana hanya 

untuk tempat 

berlindung dari 

panas dan hujan. 

b. Gaya hidup 

 

- Pakaian yang 

dikenakan. 

- Hal yang 

dilakukan 

sehari-hari.  

Penuh 

kesederhanaan 

dalam menjalani 

kehidupan 

sehari-hari. 

c. Cara 

bertingkah 

laku 

- Sabar  

- Ikhlas 

- Nriman 

- Kerja keras  

Bersikap ikhlas 

meskipun 

cobaan datang 

menerpa. 

 

3.5 Teknik Penelitian 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan 

pengumpulan informasi penting dari suatu catatan lembaga, organisasi atau 

perorangan. Dalam penelitian ini, informasi yang dikumpulkan berasal dari kutipan 

dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki. Langkah-langkah pengumpulan data 

adalah sebagai berikut.  

1) Membaca secara intensif novel Genduk. 

2) Menyusun instrumen yang berkaitan dengan kehidupan petani tembakau sebagai 

wong cilik yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. 

3) Mengidentifikasi isi novel Genduk sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, 

yakni yang berkaitan dengan kehidupan religi, sosial, dan pribadi petani tembakau 

sebagai wong cilik . 
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4) Mengelompokkan data yang telah ditentukan sesuai dengan instrumen yang telah

disusun, yakni kehidupan religi, sosial, dan pribadi petani tembakau sebagai wong

cilik.

5) Membuat korpus data.

b. Teknik Analisis Data

Alat yang digunakan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teori

antropologi sastra. Menurut Endraswara (2011: 109) antropologi sastra kajiannya 

menekankan pada warisan budaya masa lalu yang terpantul dalam sebuah karya sastra 

kuno atau modern.  Dalam penelitian ini budaya yang diteliti merupakan 

penggambaran petani tembakau di lereng Gunung Sindoro pada era tahun 1970-an 

dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data yang telah didapat dari kegiatan

penelitian.

2) Reduksi data atau pemilihan data, yakni memilih data yang diperlukan atau

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3) Penyajian data, yakni data disusun dan dimasukkan ke dalam instrumen yang

telah ditentukan, yakni religi, sosial, dan pribadi petani tembakau sebagai wong

cilik kemudian mendeskripsikan data tersebut.

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.


