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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini berusaha mengkonstruksi sebuah realitas di dalam sebuah 

novel dan memahami maknanya. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek penelitian 

yaitu sebuah karya sastra novel.  

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu Perlawanan Masyarakat 

terhadap Aliran Ahmadiyah dalam Novel Maryam Karya Oky Madasari. Pada 

novel ini terdapat bentuk-bentuk dan dampak yang diakibatkan berdasarkan 

perlawanan masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah. Berdasarkan fokus 

permasalahan yang diteliti oleh penelitian ini maka jenis penelitian yang tepat 

menggunakan penelitian kualitatif.   

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Antropologi sastra digunakan sebagai pendekatan penelitian ini. Pendekatan 

antropologi sastra berusaha memahami karya sastra dari segi antropolog atau 

budaya pada novel yang diteliti. Kebudayaan berkaitan dengan tradisi, adat-

istiadat, religi, mitos, dan lain sebagainya.  Oleh sebab itu, karya sastra menerima 

dan memberi pengaruh dari kebudayaan di masyarakat. 

Pendekatan antropologi sastra dalam penelitian ini dikhususkan terhadap 

pengkajian di bidang religi. Aliran Ahmadiyah merupakan suatu aspek religi 
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dalam sebuah karya sastra yang menjelaskan mengenai tradisi dalam 

beragama suatu kaum muslim di Indonesia. Religiusitas dalam sastra 

mempengaruhi pembaca agar mampu memetik nilai yang terdapat di dalamnya. 

Pada penelitian ini mengkaji perlawanan mengenai aliran Ahmadiyah, salah satu 

aliran Islam di Indonesia yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam secara 

umum.  

3.2  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif 

kualitatif. Dalam metode ini tidak menggunakan hitungan melainkan menyajikan 

sebuah data dengan bentuk deskripsi. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilakukan analisis. Metode ini 

digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan fokus 

permasalahan.  

Metode ini menggambarkan tentang bentuk perlawanan masyarakat 

terhadap aliran Ahmadiyah dan dampak-dampak yang diakibatkan dengan 

mengungkapkan berbagai informasi, pendeskripsian secara detail dan pemaknaan 

dari novel. Selain itu, peneliti mencari informasi dari buku maupun jurnal yang 

relevan dalam menguraikan kajian antropologi sastra yang diteliti dalam objek 

kajian novel. 

3.3  Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1  Sumber Data Penelitian 

Sumber data dapat dikatakan sebagai subjek penelitian data tersebut 

diperoleh. Sumber data penelitian ini berasal dari sebuah karya sastra yang salah 

satunya adalah novel. Novel yang dikaji berjudul Maryam karya Oky Madasari 
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yang terbit pada tahun 2012 dengan halaman sebanyak 275, cetakan pertama 

diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel tersebut mendapatkan 

penghargaan “Kusala Sastra Khatulistiwa” untuk kategori fiksi pada tahun 2012. 

3.3.2  Data Penelitian 

Data penelitian ini berbentuk kutipan cerita yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dengan menggunakan objek data berupa satuan cerita, 

kutipan-kutipan, dan dialog-dialog antar tokoh yang terdapat dalam novel 

Maryam karya Oky Madasari. Data dalam penelitian ini merepresentasikan 

perlawanan masyarakat terhadap keyakinan kegamaan dan dampak yang 

diakibatkan.  

3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

pengelompokkan data yang akan dikaji. Penggunaan instrument ini agar proses 

analisis lebih mudah dan berjalan lancar. Dalam melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Perlawanan Masyarakat terhadap Aliran Ahmadiyah dalam 

Novel Maryam Karya Oky Madasari” ini, peneliti memakai sebuah instrumen 

berupa tabel spesifikasi data. Tabel tersebut berisi tiga aspek yakni, kode data, 

data, dan interpretasi data.  

Dalam spesifikasi data, peneliti memberikan sebuah kode pada data yang 

telah dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah. Selanjutnya peneliti 

memasukkan data ke dalam korpus data untuk dianalisis. Berikut ini tabel yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 
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Tabel 3.1 

Indikator  

Perlawanan Masyarakat terhadap Aliran Ahmadiyah  

dalam Novel Maryam Karya Oky Madasari 

 

No. Rumusan Masalah Fokus  Indikator 

1. Bentuk-bentuk 

Perlawanan 

Masyarakat terhadap 

Aliran Ahmadiyah 

 Perlawanan Terbuka  

 

 

 

 

 

 Perlawanan Tertutup  

 

 Luka Fisik 

 Perusakan Rumah 

 Pengusiran 

 Makian 

 

 Sindiran 

 Gunjingan 

 Paksaan 

 Tidak Menghormati 

 

2. Dampak Perlawanan 

Masyarakat Terhadap 

Aliran Ahmadiyah  

 Perubahan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 Perubahan Hubungan 

Masyarakat 

 Tidak memiliki 

tempat tinggal 

 Pengangguran 

 Pendidikan 

 

 Status dalam 

Masyarakat 

 Tingkah Laku 

 Perubahan Persepsi 
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Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data  

Perlawanan Masyarakat terhadap Aliran Ahmadiyah  

dalam Novel Maryam Karya Oky Madasari 

 

No  Kode Data 
 

Data 
Fokus Permasalahan  

Pemaknaan 
PTB PTP PE PHM 

1. M/2012/PTB/H-

51 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

         

         

         

         

         

Keterangan:  

a) PTP : Perlawanan Tertutup  

b) PTB : Perlawanan Terbuka  

c) PE : Perubahan Ekonomi 

d) PHM : Perubahan Hubungan Masyarakat 

e) M : Maryam  

f) H : Halaman 
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3.5  Teknik Penelitian 

3.5.1  Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Setelah 

membaca novel dengan cermat dan teori yang digunakan secara relevan dengan 

aspek yang akan dikaji, pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

1)  Membaca dan memahami novel Maryam karya Oky Madasari untuk 

mengungkap maksud pengarang menuliskan sebuah cerita itu.  

2)  Membaca dan memahami teori yang akan digunakan. 

3)  Mengidentifikasi data berupa bentuk perlawanan masyarakat terhadap 

Aliran Ahmadiyah. 

4)  Mengidentifikasi data berupa dampak yang disebabkan oleh adanya 

perlawanan masyarakat terhadap Aliran Ahmadiyah. 

5)  Menyusun data yang didapatkan secara sistematis 

6)  Mengklasifikasikan ke dalam korpus data disertai dengan kode data. 

7)  Menganalisis data sesuai aspek yang dikaji. 

3.5.2  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis datadigunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

akurat. Teknik analisis diskriptif yang penulis pakai untuk menganalisis penelitian 

ini. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengurutkan, mengklasifikasikan dan 

memberi tanda pada data, sehingga data diperoleh sesuai dengan fokus 

permasalahan yang akan dijawab. Penelitian mendeskripsikan hal-hal yang 

berkaitan perlawanan masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah. Tahapan yang 

dilakukan sebagai berikut.  
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3.5.2.1 Reduksi Data 

Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses pemilihan, pengurangan data 

yang fokuspada hal terpenting. Data yang mengalami proses reduksi memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data. Berdasarkan 

proses pengumpulan data maka didapatkan data berupa kalimat, kutipan, serta 

dialog antar tokoh yang ada di dalam novel. Oleh sebab itu dilakukannya reduksi 

data dengan meringkas dan memfokuskan terhadap pokok permasalahan yang 

dikaji. 

3.5.2.2 Penyajian data 

Selanjutnya, proses setelah reduksi data yaitu penyajian data. semua data 

dimasukkan ke dalam instrumenpenelitian yang akan dideksripsikan, dan 

diinterpretasikan. Analisis ini memaparkan pendekatan antropologi sastra 

khususnya dalam novel Maryam Karya Oky Madasari. Pemaparan data 

mempermudah dalam memahami data yang dikaji.  

3.5.2.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

  Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi setelah 

melakukan reduksi dan penyajian data. Proses terakhir ini akan disajikan hasil 

analisis berdasarkan proses menjawab fokus penelitian. Dalam menarik 

kesimpulan dilakukan proses peninjauan keembali agar data yang diberikan 

merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 


