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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pedekatan  Penelitian  

 Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015:15) 

pendekatan kualitatif adalah Pendekatan yang meneliti objek alamiah dimana 

peneliti sebagai instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif ini lebih 

mementingkan pada segi proses dibandingkan hasil yang didasarkan pada objek 

alamiah. Objek alamiah merupakan suatu objek yang berkembang sesuai apa 

adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti sebagai 

instrumen kunci dari penelitian itu sendiri maka harus memiliki dasar teori yang 

kuat dan pengetahuan yang luas untuk menganalisis supaya objek  yang diteliti 

bermanfaat dan lebih jelas untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Pendekatan 

keilmuan yang digunakan oleh  peneliti yaitu pendekatan feminisme sebagai dasar 

untuk membedah permasalahan-permasalah dalam objek penelitian ini. 

 Dengan demikian pendekatan kulitatif merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan mengenai dialami oleh 

subjek peneliti, yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi dan 

sebagainya. Penelitian kualitatif berfokus pada subjek  yang diteliti selanjutnya di 

analisis dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks 

alamiah dan memanfaatkan metode alamiah.  
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3.2 Metode  Penelitian  

Metode penelitian merupakan berisi mengenai cara yang digunakan oleh  

peneliti mencapai suatu tujuan, yaitu mencapai pokok dari permasalahan yang 

sedang diteliti Sugiyono (2015:5). Peneliti menggunakan deskripsi analisis 

sebagai metode penelitian ini. Metode deskriptif analisis digunakan oleh peneliti 

untuk mendeskripsikan kemandrian dan kebebasan tokoh utama dalam  novel  

Love  Sparks  In  Korea  karya  Asma  Nadia.  

Metode deskripsi berkaiatan dengan suatu bentuk metode atau cara yang 

dilakukan dengan mendeskripsikan suatu fakta kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisis fakta yang terdapat dalam penelitian. Fakta penelitian adalah data 

yang dihasilkan dalam objek penelitian yaitu karya sastra. Setelah itu, data yang 

sudah terkumpul dianalisis  sesuai  dengan  teori  yang  digunakan  dalam  

penelitian.  

 

3.3 Data  Penelitian  

Data merupakan bagian penting dari keterangan yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian atau selain itu, hasil dari pencatatan yang akan dianalisis. 

Kutipan-kutipan yang terdapat pada novel ini nantinya akan menjadi data 

penelitian atau objek yang akan diteliti. Akan tetapi kutipan data tersebut harus 

sesuai mendukung tujuan dan rumusan masalah pada penelitian ini. Data adalah 

salah satu bagian penting dalam penlitian yang diperlukan untuk mengetahui hasil 

penelitian, sehingga sebuah penelitian tentunya memerlukan data untuk 

mendukung suatu penelitian.  
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Oleh karena itu, data yang diambil dalam novel  Love Sparks In Korea 

karya Asma Nadia berfokus pada kemandirian dan kebebasan tokoh utama 

perempuan  yang berupa bentuk dari kemandirian yaitu berkenaan mengenai 

kemandirian dalam aspek emosi, kemandirian dalam aspek ekonomi, kemandirian 

dalam aspek intelektual, dan kemandirian dalam aspek sosial. Bentuk kebebasan 

melaksanakan kewajiban-kewajiban Agama, kebebasan menentukan pasangan, 

kebebasan menentukan pendidikan, dan kebebasan menentukan karir, serta 

dampak positif dan dampak negatif dari kemandirian dan kebebasan. Data yang 

dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa satuan cerita yang di dalamnya berupa 

satuan cerita dan narasi pengarang tentunya yang mempunyai arti yang 

mendukung tujuan dari penelitian.  

 

3.4 Sumber  data  Penelitian  

Sumber data pada penelitian ini berupa subjek dari penelitian yang 

menunjukkan data penelitian. Pada penelitian ini sumber data berupa novel yang 

berjudul Love Sparks In Korea  ciptaan Asma Nadia yang diterbitkan pada  tahun 

2015, cetakan pertama yang diterbitkan di Jakarta oleh Asma Nadia Publishing 

House dengan jumlah halaman sebanyak  380 halaman.  

 

3.5  Indikator 

 Moleong (2012:7) indikator penelitian adalah suatu hal yang penting dalam 

melakukan penelitian karena menjadi patokan yang digunakan untuk mencari data. 

Indikator penelitian bermanfaat membantu peneliti supaya dapat terfokus perhatiannya  

pada objek permasalahan pada penelitian yang dilakukan. Aspek yang dikaji pada 
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sebuah penelitian berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan 

rumusan masalah, sedangkan sasaran pada sebuah penelitian berkaitan pada bagian 

hasil penelitian dari jawaban aspek yang telah dikaji. Oleh karena itu melalui indikator 

penelitian ini nantinya akan dapat diketahui  hasil dari kajian pada data sudah sesuai 

atau tidak  dengan  permasalahan-permasalahan yang diteliti. Indikator penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Indikator 

Kemandirian dan Kebebasan Tokoh Utama  dalam Novel Love Sparks In 

Korea Karya Asma Nadia  

No.  Aspek yang 

dikaji  

Fokus Masalah Indikator  

1 2 3 4 

 1.  Bentuk  

kemandirian  

perempuan 

 Kemandirian dalam 

aspek emosi 

Kemandirian mengendalikan 

emosinya dengan orang lain 

    

    Kemandirian dalam 

aspek ekonomi 

Kemandirian mengatur ekonomi 

sendiri tanpa bergantung dengan 

orang lain 

 

   Kemandirian dalam 

aspek intelektual 

Kemandirian mengatasi masalah 

   Kemandirian dalam 

aspek sosial 

Kemandirian membina relasi sosial 

atau berinteraksi dengan orang lain 

 2.  Bentuk 

kebebasan 

perempuan 

 Kebebasan 

melaksanakan 

kewajiban  agama  

Melaksanakan  kegiatan-kegiatan  

beribadah 

 

   Kebebasan 

menentukan  

pasangan 

Memilih  pasangan  sesuai dengan  

keinginanya 

    Kebebasan 

menentukan 

pendidikan 

 

Menuntut  kesempatan belajar atau 

pendidikan  

    Kebebasan     

menentukan  karier 

Berkarya  atau berprofesi di ranah 

publik 

 

3.  Dampak  

kemandirian 

dan  kebebasan 

  Menjadikan 

perempuan 

mendapatkan 

a. Perempuan mendapatkan askes 

untuk menggapai mimpi-mimpinya 

b. Perempuan dapat 
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perempuan persamaan  hak mengaktualisasikan dirinya di 

ranah domestik dan di ranah publik  

 

 

3.6 Instrumen  Penelitian  

 Moleong (2012:9) pada instrumen penelitian ini peneliti sendiri yang 

menjadi instrumen kunci, dalam  hal pengumpulan data ataupun dalam analisis 

data. Instrumen pada penelitian ini guna untuk menentukan sasara penelitian, guna 

untuk mengumpulkan data, dengan cara melakukan penilaian terhadap kualitas 

data, menganalisis data, memberikan tafsiran atau penjelasan pada data  dan  

menarik  kesimpulan  dari  penelitiannya.  

 Pada pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan tabel spesifikasi 

data sebagai instrumen penelitian yang terdiri dari empat aspek,  yaitu kode data, 

data, konteks, dan interpretasi data. Instrumen pengumpulan data tersebut  dapat 

dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Teknik Format Analisis Data 

Kemandirian dan Kebebasan Tokoh Utama dalam Novel Love Sparks In 

Korea Karya Asma Nadia   

 

No  Kode Fokus Indikator Data Konteks Interpretasi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. BKM 

/Ke.a1/H

-15 

Kemandirian 

dalam aspek 

emosi 

 

Kemandirian 

mengendalikan 

emosinya dengan 

orang lain 

   

 BKM 

/Kk.a1/H

-20 

Kemandirian 

dalam aspek 

ekonomi 

Kemandirian 

mengatur ekonomi 

sendiri tanpa 

bergantung dengan 

orang lain 

   

 BKM 

/Ki.a1/H-

20 

Kemandirian 

dalam aspek 

intelektual 

Kemandirian 

mengatasi masalah 
   

 BKM 

/Ks.a1/H

Kemandirian 

dalam aspek 

Kemandirian 

membina relasi 
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No  Kode Fokus Indikator Data Konteks Interpretasi 

1 2 3 4 5 6 7 

-20 sosial sosial atau 

berinteraksi dengan 

orang lain 

2. BKB/Ka

.a1/H-

189 

 

Kebebasan 

melaksanaka

n  kewajiban 

agama 

 Hak melaksanakan 

kegiatan beribadah 
   

 BKB/Kp

.a1/H-25 

 

Kebebasan 

menentukan 

pasangan 

 

Memilih  pasangan  

sesuai dengan  

keinginanya 

   

 BKB/Kd

.a1/H-56 

 

Kebebasan 

menentukan 

pendidikan 

Menuntut  

kesempatan belajar 

atau pendidikan 

 

   

 BKB/Kk

.a1/H-80 

 

Kebebasan     

menentukan 

karier 

Berkarya  atau 

berprofesi di ranah 

publik 

   

3. DMB/Ph

.a1/H-

123 

 

Menjadikan 

perempuan 

mendapatkan 

persamaan  

hak 

a. Perempuan 

mendapatkan askes 

untuk menggapai 

mimpi-mimpinya 

b. Perempuan dapat 

mengaktualisasikan 

dirinya di ranah 

domestik dan di 

ranah publik  

   

 

Tabel 3.3 

Pengkodean  

No.  Deskripsi Kode  

1 2 3 

1. Halaman H 

2.  Bentuk  Kemandirian BKM 

3.  Bentuk  Kebebasan BKB 

4.  Dampak Kemandirian  dan Kebebasan DMB 

5.  Kemandirian dalam aspek emosi Ke 

6.  Kemandirian dalam aspek ekonomi Kk 

7. Kemandirian dalam aspek intelektual Ki 

8. Kemandirian dalam aspek sosial Ks 

9. Kebebasan  Melaksanakan kewajiban  agama Ka 

10.  Kebebasan  Mentukan  Pasangan Kp 

11. Kebebasan  Menentukan Pendidikan Kd 

12. Kebebasan  Menentukan  Karir Kk 
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13. Menjadikan perempuan mendapatkan persamaan  hak Ph 

 Contoh: BKM /Kp.a1/H-15  

 

3.7 Teknik Pengumpulan  Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh 

peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data. Pengumpulan data sesungguhnya 

dapat dilakukan  melalui  berbagai cara. Pada penelitian menggunkan teknik 

dokumentasi untuk mengumpulkan atau dalam memperoleh data. Keakuratan 

yang didapat dari perolehan data bergantung sepenuhnya pada peneliti. Oleh 

karena itu dalam proses pengambilan data penelitian tidak berlangsung hanya 

sekali. Supaya tingkat akurasi data penelitian yang  semakin  baik.  Pengumpulan  

data  pada  penelitian  ini  sebagai  berikut. 

1) Peneliti membaca novel Love Sparks In Korea karya Asma Nadia secara berulang 

atau dilakukan berkali-kali untuk menghayati dan memahami alur cerita yang 

dibaca. 

2) Mengidentifikasi bentuk kemandirian tokoh utama yang ditemukan dalam 

novel Love Sparks In Korea  karya Asma  Nadia.  

3) Mengidentifikasi bentuk kebebasan tokoh utama yang ditemukan dalam novel 

Love Sparks In Korea  karya Asma Nadia. 

4) Mengidentifikasi dampak kemandirian dan kebebasan tokoh utama yang 

ditemukan  dalam  novel  Love Sparks In Korea  karya Asma  Nadia. 

5) Memberikan kode pada setiap kelas data kelompok sesuai dengan tujuan penelitian. 

6) Menyeleksi data dengan cara memberikan tanda atau menandai pada bagian-

bagian satuan cerita atau narasi pengarang sesuai  dengan  rumusan  masalah. 
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7) Menyusun data dalam struktur yang sistematis dengan cara mengelompokkan dan 

mengklasifikasikan data ke dalam korpus data sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

 

3.8 Teknik  Analisis  Data 

Pendekatan apresiasi atau analisis yang digunakan  pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah suatu pendekatan 

ataau teknik di mana dengan memberi perhatian penuh atas karya sastra yang 

dianalisis secara strukturalisme berdasarkan pemahaman peneliti terhadap karya 

sastra itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami makna yang ada di dalam 

karya sastra,  maka harus  dianalisis  berdasarkan  struktur  karya  sastra.  

Analisis data merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara mengumpulkan data,  membaca buku yang relevan,  mengklasifikasikan data, 

mencocokkan dengan teori dan rumusan masalah,  mencari dan menemukan pola. 

Menentukan data yang dianggap berkaitan dan penting sesuai dengan rumusan 

masalah. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti di mana berisi tahapan atau 

prosedur dalam menganalisis data yang diperoleh. Beberapa tahapan di dalam  

teknik  pengolahan  data  sebagai  berikut.  

1) Membaca dan memahami buku-buku yang relevan yang terkait dengan 

penelitian ini, guna menjadi bekal untuk melakukan analisis data. 

2) Mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul sesuai dengan indikator pada 

penelitian ini.  

3) Menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan atau diperoleh sesuai 

dengan teori yang relevan. 

4) Menarik  kesimpulan  terhadap data  yang  telah  dianalisis. 


