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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan

penelitian yang bertujuan untuk memahami rangkaian peristiwa faktual yang terjadi

dan turut dirasakan oleh subjek penelitiannya. Secara harfiah, penelitian kualitatif

dapat dipahami melalui deskripsi yang berwujud bahasa maupun kata-kata.

Menurut Semi (1990: 23), penelitian kualitatif dilakukan dengan mengedepankan

penghayatan yang mendalam terhadap interaksi antar konsep yang ditelaah secara

empiris.

Permasalahan pada penelitian ini yakni ditekankan pada Ketidakadilan

Gender terhadap Perempuan dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang

Menikam Karya Rh. Widada. Selain ketidakadilan gender terhadap perempuan,

penelitian juga berfokus pada faktor penyebab ketidakadilan gender terhadap

perempuan. Maka, model penelitian ini berdekatan dengan penelitian kualitatif.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi

sastra berusaha memahami karya sastra dari segi sosiologi pada novel yang diteliti.

Sebagaimana pendapat Semi (1990: 73), pendekatan sosiologi sastra berangkat dari

asumsi bahwa sastra adalah cerminan kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra

pengarang mengungkapkan permasalahan kehidupan yang melibatkan diri

pengarang di dalamnya. Oleh karena itu, karya sastra menerima pengaruh dari

masyarakat serta memberi pengaruh terhadap masyarakat.
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Menurut Wellek dan Warren (2016: 99), filosofi pendekatan sosiologi sastra

adalah mempelajari relasi yang sebenarnya antara sastra dengan masyarakat.

Pendekatan sosiologi atau pendekatan ekstrinsik berbicara masalah tentang sastra

dan masyarakat yang bersifat sempit dan menyentuh permasalahan di luar sastra.

Sastra pada umumnya dihubungkan melalui kondisi tertentu, sistem politik,

ekonomi, maupun sosial tertentu. Penelitian dengan pendekatan ini berusaha untuk

mengungkap pengaruh masyarakat terhadap sastra dan kedudukannya dalam

masyarakat.

3.2 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu rangkaian prosedur untuk digunakan dalam

mencapai suatu tujuan dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Gunawan (2013:

80), metode deskriptif kualitatif lebih mendasar kepada sifat fenomena-fenomena

yang mengedepankan penghayatan. Metode ini berusaha memahami dan

menginterpretasi makna yang berhubungan dengan interaksi tingkah laku manusia.

Hal yang ditekankan dalam metode kualitatif adalah analisis proses yang berasal

dari kerangka berpikir induktif melalui dinamika relasi antar fenomena yang

diamati serta bergantung pada berpikir logika secara ilmiah.

Simpulan uraian di atas adalah metode deskriptif kualitatif merupakan

rangkaian proses yang bertujuan untuk mendapatkan data yang hasilnya ditekankan

pada makna. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan

untuk mengeksplor kejadian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan

gender terhadap perempuan dalam novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang
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Menikam karya Rh. Widada. Selain itu, mengungkap faktor-faktor penyebab

ketidakadilan gender.

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian

3.3.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah asal pemerolehan data. Penelitian bidang sastra, sumber

data yang digunakan berasal dari naskah karya sastra dalam hal ini adalah novel.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini ialah Novel Gadis-gadis

Amangkurat Cinta yang Menikam karya Rh. Widada yang berjumlah 268 halaman,

diterbitkan oleh NARASI pada tahun 2011.

3.3.2 Data Penelitian

Data merupakan pencatatan dalam penelitian berdasarkan objek yang

dianalisis. Data dalam penelitian ini berupa kutipan atau sekuel cerita yang berupa

kalimat paragraf yang berkaitan dengan objek kajian. Data tersebut

merepresentasikan ketidakadilan gender terhadap perempuan serta faktor penyebab

ketidakadilan gender terhadap perempuan. Data sangat penting dan berguna dalam

menunjang hasil penelitian. Berdasarkan persoalan yang disajikan dalam rumusan

masalah, maka data yang telah terkumpul nantinya akan membentuk satu kesatuan

cerita yang utuh.

3.4 Indikator Penelitian

Indikator penelitian merupakan titik fokus yang berguna dalam mencari

kutipan data. Dengan kata lain, indikator merupakan alat penjaringan data.

Indikator berguna untuk mengetahui kesesuaian data dengan masalah penelitian.

Selain itu, indikator memiliki tujuan agar penelitian berfokus pada permasalahan.

Indikator yang dijadikan titik fokus mencari data tersaji pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.1

Indikator Penelitian
Analisis Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan

dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam
Karya Rh. Widada

No. Masalah Fokus Masalah Sub-Fokus Indikator

1.

Bentuk-
bentuk

Ketidakadilan
Gender

Stereotipe terhadap
Perempuan Ungkapan

Lemah Lembut

Irrasional

Cantik

Pelayan Lelaki

Marginalisasi Kaum
Perempuan

Tindakan
Pembatasan hak
perempuan

Subordinasi
Perempuan

Tindakan Kedudukan

Tindak Kekerasan
terhadap Perempuan

Kekerasan
Fisik

Menikam

Memukul

Melukai

Menendang

Kekerasan
Seksual

Pelecehan
seksual

2.

Faktor
Penyebab

Ketidakadilan
Gender

Faktor Sosial
Pekerjaan
Domestik

Perempuan

Mitos-mitos
yang
berkembang di
masyarakat;
memasak,
menghias diri,
melayani lelaki

Faktor Budaya

Sistem
Patriarki

Kekuasaan
berada di bawah
laki-laki

Sistem
Kapitalis

Siapa yang
memiliki modal
besar dia yang
menang
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Keterangan:

1. SP : Stereotipe terhadap Perempuan

2. MKP : Marginalisasi Kaum Perempuan

3. SBP : Subordinasi Perempuan

4. TKP : Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

5. FS : Faktor Sosial

6. FB : Faktor Budaya

7. PDP : Pekerjaan Domestik Perempuan

8. SPt : Sistem Patriarki

9. SK : Sistem Kapitalis

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur

mengenai fenomena-fenomena yang diamati. Instrument penelitian ini disajikan

dalam bentuk tabel penyajian data untuk mempermudah peneliti. Penyajian data

dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam tabel penjaring data.

Adapun format tersebut berupa tabel spesifikasi data sebagai instrumen penelitian

yang berisi tiga aspek yakni, kode data, data, dan deskripsi data. Berikut ini tabel

instrument data.

Tabel 3.2
Instrumen Pengumpulan Data

Analisis Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan
dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam

karya Rh. Widada

No. Kode
Fokus

Masalah Indikator Data Deskripsi
Inter-
pretasi

1. Stereotip
terhadap

Perempuan2.
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3. Marginalisasi
Kaum

Perempuan4.

5. Subordinasi
Perempuan6.

7. Tindak
Kekerasan
terhadap

Perempuan
8.

9.
Faktor Sosial

10.

11. Faktor
Budaya12.

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah suatu langkah-langkah dalam

melaksanakan penelitian. Proses dalam pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan teknik pustaka, yakni menggunakan rujukan yang telah dicatat untuk

mengumpulkan data. Strategi simak dan catat, berfungsi sebagai instrumen

fungsional ketika melakukan pendataan secara cermat dan menyeluruh pada sumber

datanya. Adapun teknik ini meliputi pengumpulan data, instrumen penelitian, dan

pengolahan data.

a. Peneliti membaca secara berulang-ulang dan membaca secara menyeluruh

novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam karya Rh. Widada.

Kegiatan ini bertujuan agar peneliti dapat lebih memahami serta menghayati

cerita yang dibaca.

b. Melakukan identifikasi wujud ketidakadilan gender terhadap perempuan yang

ditemukan dalam novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam sebagai

objek penelitian.
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c. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender terhadap

perempuan yang ditemukan dalam novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang

Menikam sebagai objek penelitian.

d. Memberikan kodifikasi pada setiap kelas data kelompok yang berhubungan

dengan tujuan penelitian.

e. Menglasifikasikan data penelitian yang telah diperoleh.

f. Menjabarkan serta memberi pemaknaan terhadap data yang telah diklasifikasi.

g. Menyajikan secara rinci sesuai dengan data yang diperoleh dalam Novel

Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam karya Rh. Widada.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan dalam mencari

keabsahan data. Menurut Gunawan (2013: 210) mengatakan bahwa analisis data

kualitatif merupakan proses pengujian secara runtut. Kegiatan bertujuan untuk

mengatur, mengurutkan, menglasifikasikan, memberi tanda/kode, serta

mengategorikan data, sehingga dapat diperoleh data berdasarkan pada fokus yang

ingin dijawab. Proses analisis data mencakup penelusuran data dan bahan yang

telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman serta memungkinkan dalam

menyajikan data sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Miles & Huberman (dalam

Gunawan, 2013: 210) adalah sebagai berikut.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan merupakan langkah awal dalam memilih data-data pokok. Pada

tahap ini, kegiatan peneliti adalah membaca novel secara berulang-ulang. Data

berasal dari novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam Karya Rh.
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Widada yang merupakan sumber data penelitian. Selanjutnya, peneliti

mengumpulkan data-data pokok yang sesuai dengan rumusan masalah.

b. Reduksi Data

Reduksi atau pengurangan data merupakan serangkaian proses dalam memilih

data-data pokok, berfokus hanya pada data-data yang penting. Data yang telah

mengalami proses reduksi dapat memberikan gambaran lebih jelas dan

memudahkan dalam mengumpulkan data. Temuan data yang dianggap asing, tidak

dikenal, serta belum berpola, hal ini yang menjadi titik fokus karena penelitian

kualitatif memiliki tujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dari data yang

tampak.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian lanjutan dalam proses analisis data.

Penyajian data sebagai sekumpulan data yang tersistematis serta memberi

kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan proses dalam mengambil data.

Penyajian data sekaligus pemaparan memberikan kemudahan dalam memahami

data yang dikaji. Melalui proses tersebut, maka data akan tersistematis sehingga

semakin mudah dipahami dan diperoleh berupa data kualitatif.

Guna mempermudah penyajian data dalam instrumen penelitian, maka

dilakukan proses kodifikasi atau pengodean data. Kodifikasi tersebut disesuaikan

dengan data yang ada. Kodifikasi memiliki tujuan agar dapat mempermudah

peneliti ketika proses pengumpulan data. Kode Data disajikan dalam bentuk tabel

berikut ini.
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Tabel 3.3
Pengodean

No. Deskripsi Kode Kode

1.
Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang
Menikam

GACM

2. Halaman H

3. Stereotipe terhadap Perempuan SP

4. Marjinalisasi Kaum Perempuan MKP

5. Subordinasi Perempuan SBP

6. Tindak Kekerasan terhadap Perempuan TKP

7. Pelayan Lelaki PL

8. Pembatasan Hak Perempuan PHP

9. Kedudukan K

10. Mengurung M

11. Menikam MK

12. Pelecehan Seksual PS

13. Pekerjaan Domestik Perempuan PDP

14. Sistem Patriarki SPt

15. Sistem Kapitalis SK

17. Tahun Thn

18. Rh. Widada RW
Contoh: - RW/Thn/GACM/SP/H-12

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan simpulan adalah kegiatan terakhir dalam analisis data setelah

reduksi dan pemaparan data. Ketiga proses ini merupakan siklus dan interaktif.

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis data dari proses menjawab fokus

penelitian. Simpulan akan tersaji dalam bentuk deskriptif objek penelitian yang

beracuan pada kajian penelitian.
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3.8 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang harus

ditempuh peneliti dari awal hingga penelitian benar-benar tuntas. Adapun tahapan

yang dilakukan peneliti terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap

penyelesaian.

3.8.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi konsultasi pemilihan judul dan rumusan masalah

yang sesuai dengan judul yang diambil. Kemudian melakukan studi pustaka

mengenai teori yang akan digunakan untuk penelitian, serta menyusun proposal.

3.8.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang berasal dari novel sebagai

sumber data. Selanjutnya, peneliti menglasifikasikan data yang diperoleh.

Kemudian mengolah data, menganalisis data serta membuat kesimpulan

berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

3.8.3 Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahapan akhir peneliti dalam melakukan penelitian. Pada

tahapan ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu: (a) menyusun laporan; (b)

menyampaikan hasil penelitian; dan (c) melakukan revisi hasil penelitian.


