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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan tentang (1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) 

metode penelitian, (3) data dan sumber penelitian, (4) indikator penelitian, (5) 

teknik penelitian 

 

3.1  Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Prosedur penilaian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orangorang atau perilaku  yang diamati (Moeleong, 2007: 3). Deskriptif artinya 

terurai  dalam  bentuk  kata-kata  atau  gambaran  jika  diperlukan,  bukan  

berbentuk angka. Contohnya tentang tingkah laku, pandangan, motivasi, dan 

perbuatan yang dilakukan oleh tokoh dalam sebuah cerita. Jenis penelitian yang 

digunakan untuk megaji novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El 

Shirazy lebih mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif.  

Penelitian kualitatif dapat dipahami dengan cara holistik dan deskripsi yang 

berbentuk bahasa dan kata-kata. Khususnya yang alamiah dan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah pada suatu konteks. Kualitatif lebih cenderung pada 

penghayatan pada timbal balik antar konsep yang dibahas secara empiris.  

Masalah pada penelitian ini yaitu difokuskan pada profil tokoh perempuan 

pesantren dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El 

Shirazy. Oleh sebab itu model penelitian ini lebih dekat dengan pendekatan 

kualitatif. 
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Pendekatan dapat dijadikan sebagai cara yang digunakan untuk mengkaji 

sebuah karya sastra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk 

pada pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra ini menampilkan aspek  

kejiwaan  yang  digambarkan melalui tokoh dan menjadikan manusia sebagai 

penggerak jiwa. Artinya dipengaruhi  oleh  adanya  karya  sastra  yang merupakan  

produk  dari  suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi 

setengah sadar atau subconcious  setelah  jelas  baru  dituangkan  ke  dalam  

bentuk  secara  sadar atau conscious.  

Psikologi digunakan untuk  menghidupkan  karakter  para  tokoh  yang  tidak  

secara  sadar diciptakan oleh pengarang. Psikologi dibutuhka untuk menganalisis 

manifestasi kehidupan psikis tokoh. Psikologi dipadukan dengan sastra untuk 

mengintepretasi karya sastra dan perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Dengan 

kajian psikologi sastra dapat menganalisis karya sastra dari sudut kejiwaan baik 

dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembaca.  Sehingga, psikologi sastra dalam 

penelitian digunakan untuk melihat profil tokoh perempuan pesantren.  

3.2 Metode penelitian 

Metode ialah strategi dalam menggapai suatu tujuan pokok permasalahan. 

Penelitian ini lebih tepatnya menggunakan metode kualitatif, yaitu dalam 

penelitian dilakukan tahap menemukan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan analisis terhadap fakta yang diperoleh. Fakta-fakta yang 

dimaksud adalah data yang diperoleh dalam objek penelitian yaitu karya sastra. 

Semua itu, didapat dari fakta-fakta yang sudah terkumpul berupa data yang 

kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian.  
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3.3 Sumber Data Penelitian dan Data 

3.3.1 Sumber Data Penelitian 

 Sumber data berasal dari data yang telah didapatkan. Penelitian sastra, 

sumber datanya berasal dari naskah karya sastra. Sumber data yang dipergunakan 

untuk penelitian ini ialah novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman 

El Shirazy yang berjumlah 336 halaman, diterbitkan oleh Republika Jakarta, 

cetakan pertama April 2017. Novel Bidadari Bermata Bening diterbitkan pertama 

kali pada tahun 2017. Data yang telah ditemukan berupa kata dan kalimat.  

3.3.2 Data Penelitian 

 Data ialah suatu penghasilan dari catatan berdasarkan apa yang dianalisis. 

Data dalam penelitian ini berupa satuan bahasa yang meliputi kata, kalimat, 

paragraf dan kutipan-kutipan yang mendukung dalam objek penelitian. Data 

dalam objek penelitian ini membahas profil tokoh perempuan pesantren,  

permasalahan yang dihadapi tokoh perempuan di lingkungan pesantren, upaya 

tokoh perempuan dalam menghadapi permasalahan di lingkungan pesantren 

dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy. Semua 

penelitian pasti memerlukan data, karena data sangat berguna untuk mengetahui 

hasil penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka data rumusan 

ini berupa kata, kalimat, fungsi.   

3.4 Indikator Penelitian  

Indikator penelitian adalah  patokan yang digunakan untuk mencari data. 

Melalui indikator, maka dapat diketahui data yang diperoleh sesuai atau tidak 

dengan masalah penelitian, agar penelitian lebih terfokus. Indikator yang 

dijadikan patokan dalam mencari data yang ada dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.1 

Indikator  

Analisis Profil Tokoh Perempuan Pesantren dalam Novel Bidadari 

Bermata Bening Karya Habiburrahman El Shirazy 

 

No Fokus 

Masalah  

Aspek yang dikaji Indikator 

1. Profil tokoh 

perempuan 

pesantren  

Aktivitas 

 

 

 

 

Akses 

 

 

 

Kontrol 

 

 

Manfaat 

 

 

Dampak 

Melakukan perampasan 

hak, kesewenang-

wenangan, tanggung 

jawab, pengorbanan dan 

cinta, kepedihan, 

kekejaman.  

  

Terbatas, aturan sholat 

tepat waktu, program dan 

salafnya tetap 

dipertahankan, ngaji kitab 

kuning sebagai ikut 

program salaf. 

Internal (emosi, agresif, 

pantang menyerah) dan 

eksternal (pengetahuan 

umum, peraturan 

lingkungan pesantren.   

Memiliki nilai guna, 

faedah, sasaran (output) 

yang baik, berfungsi 

dengan optimal. 

Akibat yang ditimbulkan 

positif maupun negatif. 

 

 

2.  Permasalahan 

yang 

dihadapi 

tokoh 

perempuan di 

lingkungan 

Permasalahan bullying 

 

 

Fisik: Keluhan fisik, luka 

fisik, gangguan tidur. 

Sosial: sering diganggu, 

terisolasi, sedikit 

menerima ajakan teman. 
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pesantren   

 

 

Iri dalam urusan akademik 

 

 

Fitnah teman-temannya 

 

 

Pemaksaan menikah tanpa 

restu 

Emosi: perubahan mood, 

terlihat cemas, harga diri 

rendah. 

Tidak sebaik biasanya, 

tidak berbahagia atas 

kebahagiaan kita, ingin 

bersaing dengan cara tidak 

baik. 

Mencari kesalahan orang 

lain, menuduh tanpa 

sebab, membeicarakan 

kejelekan orang lain. 

Mengindahkan hak 

seseorang, membuat 

seseorang terancam dan 

ketakutan, 

ketidaknyamanan atas hak 

yang dimiliki. 

3. Upaya tokoh 

perempuan 

dalam 

mengatasi 

permasalahan 

sebagai 

perempuan 

pesantren 

Upaya tokoh perempuan  

 

 

 

 

 

 

 

 Perempuan sebagai 

aktor 

 Perempuan sebagai 

agenda 

 Persepsi perempuan 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

Alat yang dimanfaatkan dalam mengumpulkan data, sehingga penelitian 

berjalan dengan lancar. Mengumpulkan data, peneliti dibantu dengan 

menggunakan format-format pendamping, yaitu berupa tabel spesifikasi data 

sebagai instrumen penelitian yang berisi tiga aspek, yaitu data, konteks, dan 

interpretasi data. 
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Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Profil Tokoh Perempuan Pesantren dalam Novel Bidadari Bermata 

Bening Karya Habiburrahman El Shirazy 

 

No 

 

Kode Fokus  Data  Interpretasi 

1 2 3 4 5 

1.  BBB4/PB1/H-25 

 

 

BBB4/P1/H-37 

 

BBB4/PF1/H-

125 

    

BBB4/D1/H-131 

Profil tokoh 

perempuan pesantren 

  

2.  BBB4/D1/H-21 

 

BBB4/D1/H-35 

 

BBB4/PF1/H-

125 

 

Permasalahan yang 

dihadapi tokoh 

perempuan di 

lingkungan pesantren 

  

3. BBB1/PA1/H-

133 

 

BBB1/PA1/H-

168 

 

BBB1/PP1/H-

204 

 

Upaya tokoh 

perempuan dalam 

menghadapi 

permasalahan di 

lingkungan pesantren 

  

 

Keterangan: 

 PKS = Perempuan kesewenang-wenangan  

 PP = Perempuan perampasan hak 
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 PT= Perempuan tanggung jawab 

 PKN= Perempuan kekejaman 

 PGN= Perempuan pengorbanan 

 PC = Perempuan cinta 

 UPP= upaya perempuan sebagai aktor, upaya perempuan sebagai agenda, 

persepsi perempuan.  

 PA = Aktivitas 

 

Tabel 3.3 

Pengkodean 

No Deskripsi Kode Kode  

1 2 3 

1. Bidadari Bermata Bening BBB 

2. Paragraf PRGF 

3. Halaman H 

4. Kesetiaan  K 

5. Kesewenangan  KS 

6. Tanggung Jawab TJ 

7. Ketidakadilan  KN  

8.  Pengorbanan PGN 

9.  Permasalahan Tokoh Perempuan Pesantren  PTPP 

10. Upaya Tokoh Perempuan 3 WA UTP 3 WA 

11. Tahun Thn 

12. Habiburahaman El Shirazy HES 

Contoh: - BBB/2012/D-1/T/H -12 

 

3.6 Teknik Penelitian  

   Penelitian ini, data dikumpulkan bersifat deskriptif analisis, hasil 

penelitiannya yang dapat berupa kata-kata dipaparkan berdasarkan kejadian yang 

telah terjadi dan dianalisis. Teknik penelitian ini adalah penelitian yang 



47 
 

mengumpulkan data dan analisis isi di dalam karya sastra untuk menguraikan isi 

ada dalam teks novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy. 

Menguraikan isi novel yang berkaitan dengan profil tokoh perempuan pesantren 

dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy. 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

  Suatu strategi dalam melaksanakan penelitian disebut dengan teknik 

pengumpulan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

teknik pustaka. Teknik pustaka yaitu yang menggunakan sumber yang telah 

ditulis untuk mendapatkan datanya. Strategi simak dan catat, ialah sebagai 

instrumen kunci dalam melaksanakan pencatatan secara teliti, terarah dan teliti 

pada sumber datanya. Teknik ini meliputi pengumpulan data, intrumen penelitian 

dan pengolahan data.  

1. Peneliti membaca secara berulang-ulang dan membacanya secara keseluruhan 

novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy. Kegiatan 

ini peneliti akan memahami dan menghayati cerita yang dibaca. 

2. Mengidentifikasi analisis profil tokoh perempuan pesantren dapat ditemukan 

dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy 

sebagai objek penelitian. 

3. Mengidentifikasi upaya tokoh perempuan pesantren yang ditemukan dalam 

novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy sebagai 

objek penelitian. 

4. Memberikan kode pada setiap kelas data kelompok sesuai dengan tujuan 

penelitian. 
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5. Mengklasifikasi data penelitian yang telah ditemukan dalam novel Bidadari 

Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy 

6. Mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang telah diklasifikasi. 

7. Menyajikan data yang diperoleh dalam novel Bidadari Bermata Bening karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah upaya untuk menjalankan data, mengelompokkan data, 

memilih data menjadi satuan-kesatuan yang bisa diolah, mensintesiskannya, 

mencari dan mendapatkan pola. Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan teknik mencatat. Selain itu mengambil kesimpulan agar apa yang 

didapat diceritakan kembali kepada orang lain. Sementara itu teknik analisis ialah 

langkah yang dilaksanakan oleh peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. 

Ada beberapa hal di dalam teknik analisis data, yaitu:  

3.6.2.1 Pengumpulan Data  

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu untuk mengumpulkan 

dan mengelompokkan data sesuai rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, kutipan- 

kutipan yang mendukung penelitian dalam novel Bidadari Bermata Bening karya 

Habiburrahman El Shirazy.  

3.6.2.2 Penyederhanaan Data 

Data yang masih mentah, didapat melalui dokumentasi, akan dikelola 

terlebih dahulu dengan cara melakukan pencatatan. Hal tersebut, disebut dengan 

reduksi data, yaitu merangkum dan menajamkan data yang paling penting dan 

memilih data yang tidak perlu digunakan dalam penelitian. 
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3.6.2.3 Penyajian Data  

Data yang sudah melalui proses pemilihan dan pengecekan ulang, maka 

selanjutnya dikumpulkan, disusun dan dimasukkan ke dalam instrumen sesuai 

berdasarkan rumusan masalah yang telah dikelompokkan, lalu data tersebut di 

deskripsikan. 

3.6.2.4 Penarikan Kesimpulan 

Tahap terkahir yaitu mengambil kesimpulan dan memverifikasikan data. 

Kesimpulan yang didapat berupa hasil proses analisis yang menghasilkan 

deskripsi kritis terkait “Analisis Profil Tokoh Perempuan Pesantren dalam Novel 

Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El Shirazy Kajian Psikologi 

Sastra.” 




