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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 Pada bab metode penelitian ini dibahas tentang jenis dan pendekaan 

penelitian, data dan sumber data, indikator penelitian, istrumen penelitian, dan 

teknik 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 peristiwa yang terjadi dan 

dirasakan oleh subjek penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2007: 6). 

 Peneliti memilih metode kualitatif. Alasan pemilihan metode kualitatif 

karena dalam penelitian skripsi bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi 

gambaran mengenai kumpulan cerita Semua Untuk Hindia karya Iksaka Banu. 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, sebab 

dalam peelitian ini mengkaji tentang masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Ratna (2013:60) dasar filosofi pendekatan sosiologis adalah hubungan hakiki 

antara karya sastra dengan masyarakat. Hubungan yang dimaksud disebabkan 
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oleh: 1) karya sastra dihasilkan oleh pengarang, 2) pengarang itu sendiri 

merupakan anggota masyarakat, 3) pengarang memanfaatkan yang ada dalam 

masyarakat, dan 4) hasil karya sastra itu dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.  

3.2  Sumber Data dan Data Penelitian 

3.2.1   Sumber Data Penelitian 

 Sumber data merupakan asal dimana data diperoleh. Penelitian sastra, 

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

untuk penelitian ini adalah kumpulan cerpen Semua untuk Hindia Karya Iksaka 

Banu cetakan kedua berjumlah 154 halaman dan diterbitkan oleh PT Gramedia 

pada tahun 2018. 

3.2.2 Data Penelitian 

Data dapat diartikan sebagai suatu hasil dari catatan berdasarkan apa yang 

akan dianalisis. Data penelitian ini adalah satuan-satuan kata, kalimat, paragraf 

ataupun ungkapan. Pada penelitian ini data berupa kutipan ataupun berupa kalimat 

paragraf yang berkaitan dengan objek kajian. Setiap penelitian pasti 

membutuhkan data. Oleh karena itu data sangat berguna untuk mengetahui hasil 

dari penelitian itu sendiri.  
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3.3  Indikator Penelitian 

Tabel Indikator Penelitian 

RM Aspek Indikator Keterangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

RAS a. Penampilan Penampilan yang 
dimaksudkan adalah penilaian 
secara fisik yang dapat 
dilakukan secara kasat mata. 

b.  Keturuan Keturunan yang dimaksudkan 
adalah adanya hubungan darah 
antara satu orang dengan yang 
lain, dan bisa jadi memiliki 
tujuan untuk meneruskan 
generasi sebelumnya. 

Ekonomi a.     Kendaraan penggambaran kemapanan 
ekonomi melalui kendaraan 
yang dimiliki oleh suatu 
tokoh. Kendaraan dijadikan 
sebagai salah satu indikator 
untuk melambangkan 
kemapanan ekonomi 
seseorang. 

b.     Bangunan Bangunan dijadikan salah satu 
indikator kemapanan ekonomi 
dikarenakan pada saat itu tidak 
semua orang memiliki 
bangunan berbentuk rumah 
yang bagus. 

c.      Uang Uang dijadikan salah satu 
indikator kemapanan ekonomi 
dikarenakan pada saat itu 
hanya orang yang memiliki 
kesejahteraan ekonomi yang 
memiliki banyak uang. 

Budaya a.      Adat Adat yang dimaksudkan pada 
hal ini adalah perilaku yang 
dilakukan orang atau 
sekelompok orang. 

b.      Tradisi  Tradisi yang dimaksudkan 
dalam hal ini adalah kebiasan 
atau keyakinan dari suatu 
generasi yang dilakukan 
secara turun temurun. 

Intelektual a.      Pengetahuan  Pengetahuan dijadikan 
indikator penggambaran 
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intelektual dikarenakan tidak 
semua orang memiliki 
pengetahuan yang tinggi 

 
 
2 

Penggambaran 
Tokoh 

a. Teknik Lansung Cara pengarang melukiskan 
tokoh secara langsung melalui 
deskripsi 

 b. Teknik Tidak 
Langsung 

Pelukisan tokoh yang 
dilakukan pengarang secara 
tidak langsung melalui teknik 
cakapan, teknik tingkah laku, 
teknik pikiran dan perasaan, 
teknik arus kesadaran, teknik 
reaksi tokoh, teknik reaksi 
tokoh lain dan teknik 
pelukisan latar. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian. Menurut Arikunto (2010:265), instrumen pengumpulan 

data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih 

mudah. 

Tabel penjaring data bentuk penggambaran dan strategi penggambaran 

Barat dan Timur dalam kumpulan cerpen Semua Untuk Hindia karya Iksaka 

Banu 

RM Aspek Data Kode Intepretasi 

 

1 

Intelektual    

Ekonomi    

Budaya    

Ras    
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Teknik 

Langsung 

   

Teknik 

Tidak 

Langsung 

   

 

Keterangan: 

SUH  : Semua Untuk Hindia 

TTL  : Teknik Tidak Langsung 

TL  : Teknik Langsung 

ILK  : Intelektual  

EKM  : Ekonomi 

RAS  : Ras 

BUD  : Budaya 

Thn  : Tahun 

Hal  : Halaman 

 Pemberian kode-kode di atas digunakan untuk mempermudah dalam proses 

pengumpulan data. Untuk lebih mudah memahami kode-kode data yang 

diberikan, berikut ini keteragan atau maksud dari kode-kode tersebut: 

a. SUH  : judul novel Semua untuk Hindia dijadikan objek penelitian. 



25 
 

 
 

b. TTL : jika pada data tersebut pengarang menunjukan teknik pelukisan 

tokoh secara tidak langsung. 

c. TL : jika pada data tersebut pengarang menunjukan teknik pelukisan 

tokoh secara  langsung. 

d. ILK-RAS : Aspek yang diteliti beserta nomor urut data penelitian. 

e. Thn  : Tahun terbit yang menjadi objek penelitian 

f. Hal   : Halaman kumpulan cerpen 

3.5  Teknik Penelitian 

3.5.1  Teknik Pengumpulan Data 

 Pada teknik pengumpulan data dimulai dari penetapan atau pemilihan 

objek penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pada pelaporan hasil penelitian 

dalam bentuk laporan. Pengumpulan data pada penilitian ini menggunakan teknik 

eksploratif yaitu menggali sumber data yang berasal dari buku. Metode yang 

digunakan adalah metode dokumentasi. Pada penelitian ini tidak hanya 

menggunakan teknik eksploratif tetapi juga menggunakan teknik pencatatan. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan pengumpulan data dengan langkah 

sebagai berikut. 

1) Membaca secara berulang-ulang keudian memahami secara cermat seluruh 

isi ari kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu. 

2) Melakukan penandaan dengan cara memberi garis pada kata,frasa, kalimat 

atau paragraf yang menunjukan relasi dengan rumusan masalah. 

Selanjutnya data tersebut dipindahkan ke dalam bentuk tabel lalu diberi 
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penomoran dan kode untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis 

data. 

3) Mengklasifikasikan data yang telah ditemukan. 

4) Mendeskripsikan serta menginterpretasi data yang telah diklasifikasi. 

5) Langkah terkahir adalah menarikkesimpulan dan menyajikan data 

diperoleh dari kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksaka Banu. 

 

3.5.2  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif melalui pendekatan sosiologis. Teknik deskripsi kualitatif 

adalah metode penelitian memaparkan hasil penelitian melalui kata yang sesuai 

dengan aspek yang dikaji. Data yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1)  Klasifikasi Data 

Dalam menganilis data peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan data 

yang telah diperoleh terlebih dahulu sebelum di analisis. 

2)  Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses berpikir yang memerlukan kecerdasan serta 

wawasan. Bagi peneliti, dalam melakukan reduksi data dapat dilakukan 

dengan berdiskusi dengan teman ataupun orang yang dipandang ahli. 

Dengan adanya proses diskusi pengetahuan dan wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga peneliti dapat lebih mudah untuk mereduksi data 

yang dimiliki. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi 
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gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

3)  Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Adanya penarikan 

kesimpulan dikarenakan data yang ada pada penelitian kualitatif berbentuk 

naratif. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

4)  Kesimpulan  

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Peneliti pada 

bagian ini mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. 

Dengan adanya kesimpulan yang telah didapat diharapkan  

 




