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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, data 

dan sumber data, instrumen penelitian, teknik penelitian, serta prosedur penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini. Semua itu akan dijelaskan pada pembahasan 

sebagai berikut. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

  Penelitian kajian perjuangan tokoh utama dalam novel Bukan Satu Mata 

karya Atun Wardatun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan 

ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap terhadap masalah-masalah 

yang akan diteliti. Melalui pendekatan deskriptif dapat mendeskripsikan peristiwa 

serta kejadian yang menjadi pusat pada penelitian. Pendekatan deskriptif tidak 

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut, melainkan berdasarkan 

kenyataan yang terjadi. 

Menurut Semi (2016:24), penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis 

penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan data yang dijelaskan dalam 

bentuk kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka. Di dalamnya terdapat 

catatan-catatan dengan penjabaran secara rinci. Pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Semua yang ada dalam 

penelitian kualitatif memiliki pengaruh antar yang satu dengan yang lain. Metode 

ini berusaha menjelaskan dan memahamkan perjuangan tokoh utama dalam novel 

Bukan Satu Mata karya Atun Wardatun. 
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3.1.2 Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian ini berusaha menggambarkan serta menginterpretasikan objek 

dengan cara analisis. Penelitian kualitatif mencari sebuah makna dari data yang 

diperoleh dari sebuah hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

hasil yang diinginkan dari penelitian tersebut. 

3.2 Sumber Data dan Penelitian 

3.2.1 Sumber Data 

         Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Bukan Satu 

Mata karya Atun Wardatun yang diterbitkan oleh Bukudaku Alamtara Publishing, 

Mataram 2015. Tebal novel 298 dan 26 judul sub bab. Adapun bentuk cover dari 

novel Bukan Satu Mata karya Atun Wardatun adalah sebagai berikut.  

 

 

Sumber 

https://www.facebook.com/bukudakualamtara/photos/a.868810636505860/91284

8148768775/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/bukudakualamtara/photos/a.868810636505860/912848148768775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bukudakualamtara/photos/a.868810636505860/912848148768775/?type=3&theater
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3.2.2 Data Penelitian 

        Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan bahasa-bahasa yang 

berupa kata, kalimat, serta paragraf yang di dalamnya terdapat isi yang 

menyangkut rumusan masalah. Satu kesatuan tersebut dianalisis dan dijadikan 

data dalam penelitian. Narasi dari pengarang yang berupa dialog tokoh merupakan 

gambaran mengenai kajian perjuangan tokoh utama dalam novel “Bukan Satu 

Mata”. Permasalahan yang dihadapi yang terdapat dalam novel antara lain 

meliputi: musibah, perjuangan, kehilangan satu mata yang menyebabkan tidak 

lagi bisa melihat. Perjuangan yang dihadapi tidak semata-mata mengenai musibah 

yang dialami saja, tetapi lebih pada pemaknaan serta hikmah yang dipetik dari 

sebuah perjalanan kehidupan yang dilalui.  

 

3.3 Instrumen Penelitian 

     Pada penelitian ini, peneliti melakukan persiapan dalam membuat instrumen 

penelitian yang dipakai pada saat proses penelitian, dan dalam pelaksanaan 

pemahaman metode penelitian dan penguasaan wawasan terhadap bidang yang 

akan dikaji atau diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data tentang kajian perjuangan tokoh utama, dengan format sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Indikator Penelitian 

 

No. Aspek yang Dikaji Fokus 

Penelitian 

Indikator 

 

1 Nilai Perjuangan 

Tokoh Utama 

Rela 

Berkorban 

a. Peduli terhadap nasib orang 

di sekitarnya 

 

Kerja Keras a. Berusaha sekuat tenaga 

untuk mewujudkannya 

2 Faktor Perjuangan 

Tokoh Utama 

 

Kemauan 

 

b. Memiliki minat yang kuat 

c. Terdapat tujuan yang ingin 

dicapai 

 

Dorongan a. Melihat kondisi sekitar 

b. Adanya tuntutan 

 

3 Dampak 

Perjuangan Tokoh 

Utama 

Pada diri tokoh a. Menjadi manusia yang 

terlahir kembali 

b. Kesadaran tentang makna 

hidup 

Kesadaran atas 

Kecacatan 

Fisik sebagai 

Komitmen 

Terhadap yang 

diderita 

 

a. Bagian anggota tubuh tidak 

berfungsi  
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Tabel 3.2 

Nilai Perjuangan Tokoh Utama dalam Novel Bukan Satu Mata Karya 

Atun Wardatun 

No. Kode  Fokus Indikator  Data  Deskripsi  Interpretasi 

1. BSM/

PGF/

HLM 

Rela 

Berkorban 

a. Peduli terhadap 

nasib orang di 

sekitarnya 

   

2. BSM/

PGF/ 

HLM 

Kerja 

Keras 

a. Berusaha sekuat 

tenaga untuk 

mewujudkannya 

   

 

 

Tabel 3.3 

Faktor Perjuangan Tokoh Utama dalam Novel Bukan Satu Mata 

Karya Atun Wardatun 

No. Kode  Fokus  Indikator Data  Deskripsi Interpretasi 

1. BSM/

PGF/ 

HLM 

Kemauan a. Memiliki minat 

yang kuat 

 

   

b.Terdapat tujuan 

yang ingin 

dicapai 

 

   

2.  BSM/

PGF/ 

HLM 

Dorongan a. Melihat kondisi 

sekitar 

 

   

b. Adanya tuntutan 
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Tabel 3.4 

Dampak Perjuangan Tokoh Utama dalam Novel Bukan Satu Mata 

Karya Atun Wardatun 

No. Kode  Fokus  Indikator Data  Deskripsi Interpretasi 

1. BSM/P

GF/ 

HLM 

Pada diri 

tokoh 

a. Menjadi 

manusia yang 

terlahir 

kembali 

 

   

b. Kesadaran 

tentang makna 

hidup 

 

 

 

   

2. BSM/P

GF/ 

HLM 

Kesadaran 

atas 

kecacatan 

fisik 

sebagai 

komitmen 

terhadap 

yang 

diderita 

 

a. Bagian anggota 

tubuh yang 

tidak berfungsi 
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Tabel 3.5 

Pengkodean 

No  Deskripsi Kode Kode 

1 Bukan Satu Mata BSM 

2 Paragraf  PGF 

3 Halaman  H 

4 Rela Berkorban RB 

5 Kerja Keras KK 

6 Kemauan K 

7 Dorongan D 

8 Pada Diri Tokoh PDT 

9 Kesadaran atas Kecacatan Fisik sebagai 

Komitmen Terhadap yang diderita 

KKFKTD 

Contoh: BSM/PGF1/HLM-105 

 

Pada penelitian ini menggunakan pengkodean memudahkan untuk 

memperoleh data serta memahami kode-kode yang telah digunakan. Agar ketika 

menganalisis data lebih lancar dan sangat membantu sekali dalam penelitian ini. 

 

3.4 Teknik Penelitian 

      Teknik penelitian merupakan cara yang dipakai untuk melakukan penelitian 

agar penelitian yang dicapai sesuai target yang dibutuhkan. Teknik penelitian 

dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Teknik ini digunakan karena lebih mudah serta penunjang tercapainya penelitian. 
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3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

         Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan eksplorasi 

teks, teknik baca dan teknik catat. Hadi (1987:9), mengemukakan bahwa teknik 

studi pustaka merupakan suatu cara dengan dengan mencari, mengumpulkan, 

membaca serta mempelajari sumber rujukan yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut. Teknik baca dilakukan dengan membaca keseluruhan novel secara 

berulang-ulang sampai pada suatu akhir dari prosesnya yaitu menemukan data 

yang dijadikan sebagai data dalam penelitian. Pada tahap selanjutnya yaitu dengan 

melakukan teknik catat yaitu dilakukan dengan cara mencatat data-data yang 

ditemukan pada novel ke dalam tabel yang telah dibuat. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut; (1) 

membaca semua isi pada novel secara terus-menerus, sampai data yang diperlukan 

dapat ditemukan, (2) menandai setiap isi bagian novel yang mengandung tujuan 

dari penelitian agar tidak bingung ketika mencarinya lagi, dan (3) 

mengelompokan masing-masing data berdasarkan pada teori yang digunakan pada 

penelitian ini. 

 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

        Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-

langkah (1) mendeskripsikan data yang ada sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti, (2) mengelompokan data sesuai pada tujuan penelitian yang akan 

dianalisis, (3) menggabungkan masing-masing data tentang masalah tokoh yang 

ada yaitu letak perjuangan dan pengorbanan yang terdapat dalam novel yang 
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berupa kutipan-kutipan, (4) gabungkan dengan pemikiran yang logis dan 

sistematis, agar mendapatkan makna dari hasil penelitian tersebut, dan (5) setelah 

melakukan analisis, lalu berikan kesimpulan data yang sudah diperoleh. 

3.5 Prosedur Penelitian 

      Prosedur atau cara-cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Memilih novel yang menjadi bahan untuk diteliti.

2) Membaca dan mencermati isi novel hingga menemukan permasalahan yang

menonjol pada novel serta menentukan isi pokok dari permasalahan yang

ditemukan.

3) Memilih teori yang sesuai untuk permasalahan dalam novel Bukan Satu Mata

karya Atun Wardatun.

4) Menemukan dan mempelajari teori yang relevan dengan permasalahan yang

ada untuk menunjang acuan dalam penelitian.

5) Mulai untuk melakukan penelitian dengan menggolongkan masing-masing

permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian.

6) Menjelaskan permasalahan yang ada dalam novel Bukan Satu Mata karya

Atun Wardatun.

7) Mengaitkan antar data dengan kerangka berpikir yang relevan.

8) Pada tahap akhir yaitu memberikan simpulan, saran, serta rekomendasi

berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan.


