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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pembahasan dalam bab metode penelitian ini akan menguraikan tentang: 

(1) pendekatan penelitian, (2) metode penelitian, (3) sumber data dan data

penelitian, (4) instrumen penelitian, dan (5) teknik penelitian. Adapun penjelasan 

mengenai metode penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan ekologi 

sastra. Peneliti menggunakan pendekatan ekologi sastra karena berkaitan dengan 

kajian yang digunakan dan sesuai kebutuhan guna menjawab permasalahan yang 

muncul dalam penelitian ini. Pendekatan ekologi sastra pada penelitian ini 

menjawab persoalan lingkungan budaya yang berfokus pada lingkungan budaya 

Banyumas dalam novel Jatisaba karya Ramayda Akamal.  

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode tersebut 

menyajikan data berbentuk deskripsi dan tidak menggunakan angka atau hitungan. 

Data yang diambil berupa kata-kata yang terdapat dalam novel, mendeskripsikan 

fakta-fakta di dalamnya, kemudian dianalisis. Hal ini diperlukan agar 

mempermudah proses menganalisis data, sesuai permasalahan yang diteliti. 

Pada penelitian ini akan mengungkap tentang bentuk lingkungan budaya 

dan fungsi lingkungan budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan 

dengan mengungkapkan berbagai informasi, mendeskripsikan serta
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menggambfarkan secara cermat suatu hal, fenomena, dan interpretasi yang 

terkandung dalam novel Jatisaba karya Ramayda Akmal. Penelitian ini berfokus 

pada bentuk lingkungan budaya Banyumas dan fungsi lingkungan budaya 

Banyumas dalam kehidupan masyarakat pada novel Jatisaba menggunakan 

tinjauan ekologi sastra. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan pencarian 

informasi dari buku serta jurnal yang relevan untuk mengkaji ekologi sastra yang 

diteliti dalam novel.  

 

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

 Sumber data pada penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh 

atau dilihat dari subjek dimana data menempel. Sumber data dan data penelitian 

Kajian Lingkungan Budaya Banyumas dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda 

Akmal (Tinjauan Ekologi Sastra), dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari novel Jatisaba karya 

Ramayda Akmal, Jakarta, tahun 2017, tebal halaman 245. Novel tersebut 

merupakan Pemenang Unggulan Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta pada 

tahun 2010. Novel Jatisaba menceritakan lingkungan masyarakat kampung 

Jatisaba yaitu di daerah Banyumas yang masih menjalankan budaya lokal di 

daerah tersebut. Sehingga, hal ini sesuai untuk dijadikan sumber data penelitian 

dengan kajian ekologi sastra.  

3.3.2 Data Penelitian 

 Data utama atau yang banyak digunakan dalam penelitian ini adalah 

kutipan kata-kata dan tindakan dalam novel, selebihnya merupakan data 
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tambahan. Data pada penelitian ini merupakan teks berbentuk satuan bahasa, yaitu 

berupa kutipan kalimat, dialog tokoh, dan bahasa yang mendukung gagasan 

mengenai lingkungan budaya pada kehidupan masyarakat dalam novel Jatisaba 

karya Ramayda Akmal. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian adalah alat yang bermanfaat untuk 

mengumpulkan data dan informasi guna menjawab permasalahan penelitian. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian berjudul “Kajian Lingkungan Budaya 

Banyumas dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal” ini menggunakan tabel 

penyajian data yang memuat nomor, kode data, data, deskripsi, dan interpretasi.  

Tabel 3.1 

Tabel Indikator 

Kajian Lingkungan Budaya Banyumas dalam novel Jatisaba Karya Ramayda 

Akmal (Tinjauan Ekologi Sastra) 

No. Rumusan Bentuk Indikator Deskripsi 

1. Bentuk 

Lingkungan 

Budaya 

Banyumas 

a. Lingkungan 

interaksi 

masyarakat 

yang 

mengadopsi 

nilai-nilai 

religi 

Sistem kepercayaan 

- Keyakinan 

manusia pada sifat-

sifat Tuhan atau 

yang dianggap 

sebagai Tuhan 

Kepercayaan manusia 

yaitu terhadap Tuhan, 

dewa, hantu, serta 

alam gaib  

Sistem upaca 

- Hal-hal yang 

dilakukan guna 

menghubungkan 

manusia dengan 

Tuhan, dewa-dewa, 

serta makhluk halus 

dalam alam gaib 

Ritual yang dilakukan 

guna  

menghubungkan 

manusia dengan 

kepercayaannya 

Kelompok religius 

- Orang-orang yang 

menganut sistem 

Kelompok masyarakat 

yang memiliki 

keyakinan tertentu 
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kepercayaan 

tertentu 

b. Lingkungan 

interaksi 

masyarakat 

yang 

mengkreasikan 

kesenian  

Seni tari 

- Tari ebeg  

- Tari ronggeng 

Tarian yang 

dibawakan sebagai 

hiburan dan ada yang 

digunakan masyarakat 

untuk mencegah 

datangnya hujan  

c. Lingkungan 

interaksi 

masyarakat 

yang 

mengadopsi 

mata 

pencaharian 

hidup 

tradisional 

Bercocok tanam di 

ladang 

- Menanam padi 

Bercocok tanam 

dengan menanam padi 

di sawah untuk 

memenuhi kebutuhan 

hidup berupa 

makanan 

Beternak 

- Beternak bebek 

- Beternak kambing 

Beternak bebek di 

samping atau 

belakang rumah, serta 

beternak hewan lain 

seperti kambing untuk 

memenuhi kebutuhan 

hidup yaitu dapat 

dikonsumsi dan dijual 

Menangkap ikan 

- Menangkap ikan 

di sawah  

Menangkap ikan di 

sawah yang 

mengering ketika 

musim panas tiba. Hal 

ini dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan 

hidup berupa lauk 

2. Fungsi 

Lingkungan 

Budaya 

Banyumas  

a. Sosial 

Interaksi antar 

masyarakat 

- Kerjasama ketika 

ada orang yang 

meninggal dunia 

Kerjasama antar 

masyarakat ketika 

terdapat seorang 

warga yang 

meninggal dunia 

b. Estetis 

Keindahan pada 

kesenian 

- Seni tari 

Kesenian yaitu seni 

tari bersifat 

memuaskan hasrat 

manusia akan 

keindahan  

c. Ekonomi  

Penghasil  

- Menghasilkan 

pisang  

- Menghasilkan 

cincau 

Kegiatan ekonomi 

masyarakat untuk 

memenuhi 

kebutuhannya dengan 

sumber daya alam 
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Tabel 3.2 

Tabel Instrumen Penjaring Data 

Kajian Lingkungan Budaya Banyumas dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda 

Akmal (Tinjauan Ekologi Sastra) 

No. Kode Data Aspek Indikator Data Deskripsi Interpretasi 

1. SC1/R/na1/6      

2. SC2/K/di4/13      

3. SC3/MPH/na3/14      

4. SC4/E/di7/16      

5. SC5/S/na9/17      

6. SC6/EK/di11/21      

 

Keterangan Pengkodean: 

SC  : Satuan Cerita    na : Narasi 1, dst 

R  : Religi     di : Dialog 1, dst 

K  : Kesenian     E : Estetik 

MPH  : Mata Pencaharian Hidup  S : Sosial 

6,13,14,dst. : Halaman dalam novel  EK : Ekonomi 

 

3.5 Teknik Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini, 

data hasil penelitian berwujud kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan fakta 

yang ada kemudian dilakukan analisis. Teknik penelitian ini berupa pengumpulan 

data-data dan analisis terhadap isi pada karya sastra. Hal ini bertujuan untuk 

menguraikan isi atau kandungan yang ada dalam novel, yaitu mengetahui serta 
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menguraikan bentuk-bentuk lingkungan budaya Banyumas dan fungsi lingkungan 

budaya Banyumas dalam novel Jatisaba karya Ramayda Akmal. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilaksanakan dengan langkah analisis. Ada beberapa langkah yang dilakukan 

peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian “Kajian Lingkungan Budaya 

Banyumas dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal (Tinjauan Ekologi 

Sastra)” yaitu sebagai berikut. 

1. Membaca dengan teliti novel Jatisaba karya Ramayda Akamal untuk 

mengetahui jalannya cerita serta maksud pengarang menuliskan cerita tersebut. 

2. Membaca serta memahami ruang lingkup teori yang akan digunakan. 

3. Pencarian data yang terdapat dalam novel dengan cara mengidentifikasi data-

data yang berupa kutipan-kutipan yang berwujud kata-kata, kalimat-kalimat 

dan satuan cerita dalam novel  Jatisaba karya Ramayda Akmal. 

4. Melakukan seleksi data yang didapatkan dengan cara menandai bagian-bagian 

teks yang sesuai dengan rumusan masalah. 

5. Menyusun data dalam struktur yang sistematis dengan cara pengelompokan 

data sesuai tujuan penelitian dan mengklasifikasikan data ke dalam korpus 

data. 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

Peneliti mendeskripsikan serta melakukan analisis secara menyeluruh 

tentang kejadian yang ada dengan cara membuat gambaran yang sistematis dan 

faktual. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara 

sebagai berikut. 
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1. Data-data yang telah selesai melalui tahap pengumpulan data kemudian 

disusun dan dimasukkan ke dalam instrumen sesuai rumusan yang telah 

diklasifikasikan, selanjutnya adalah mendeskripsikan data tersebut. 

2. Setelah mendeskripsikan data, kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan 

data yang didapatkan. Hal ini dilakukan guna menemukan adanya makna yang 

terdapat dalam data tersebut dan dapat dijelaskan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. 

3. Langkah terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

Kesimpulan yang diambil adalah hasil proses analisis yang menghasilkan 

deskripsi kritis mengenai “Kajian Lingkungan Budaya Banyumas dalam Novel 

Jatisaba Karya Ramayda Akmal (Tinjauan Ekologi Sastra)”. 

 

 


