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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015: 9)  penelitian kualitatif adalah penelitian yag 

digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada 

generalisasi. 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 berupa novel.  

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kesenjangan Ekonomi yang 

terjadi antara tokoh yang berkuasa dengan rakyat biasa pada novel Tanah Surga 

Merah karya Arafat Nur. Pada novel ini terdapat bentuk-bentuk dan dampak yang 

diakibatkan dari kesenjangan ekonomi. Berdasarkan fokus permasalahan yang 

diteliti oleh penelitian ini maka jenis penelitian yang tepat menggunakan 

penelitian kualitatif. 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan 

sosiologi sastra berusaha memahami karya sastra dari segi permasalahan sosial 

yang berfokus pada kesenjangan ekonomi yang terdapat pada kehidupan dalam 
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novel yang diteliti. Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu bentuk dari 

permasalahan sosial. Oleh karena itu sosiologi sastra digunakan karena berkaitan 

dengan teori dan dengan kebutuhan guna menjawab permasalahan yang hadir 

dalam penelitian ini. 

 

3.2  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, yaitu penyajian sebuah data dengan bentuk deskripsi tidak 

menggunakan hitungan. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilakukan analisis. Metode ini 

digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan fokus 

permasalahan. 

 

3.3  Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1  Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan subjek penelitian dari mana data tersebut diperoleh. 

Sumber data dari penelitian ini adalah novel Tanah Surga Merah karya Arafat 

Nur yang diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 

2016, dengan jumlah halaman sebanyak 312 halaman. Novel tersebut 

mendapatkan penghargaan “Pemenang Unggulan Sayembara Novel Dewan 

Kesenian Jakarta” pada tahun 2016. 

3.3.2  Data Penelitian 

 Data adalah segala keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

objek yang dianalisis. Data dalam penelitian ini berupa kutipan cerita yang 
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berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan objek data 

berupa satuan cerita, kutipan-kutipan, dan dialog-dialog antar tokoh yang terdapat 

dalam novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Data dalam penelitian ini 

merepresentasikan bentuk kesenjangan ekonomi dan dampak yang diakibatkan. 

 

3.4  Indikator Penelitian 

Indikator penelitian merupakan titik fokus yang digunakan dalam mencari 

data sesuai dengan aspek yang dikaji. Indikator penelitian berfungsi untuk 

membantu agar lebih terfokus pada objek permasalahan di dalam penelitian. 

Aspek yang dikaji berasal dari rumusan masalah, sedangkan fokus penelitian 

merupakan jawaban dari aspek yang dikaji. 

 

Tabel 3.1 

Indikator  

Analisis Kesenjangan ekonomi  

dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur 

 

No

. 
Masalah 

Fokus 

Masalah 

Sub Fokus 

Masalah  
Indikator 

1. Bentuk-

bentuk 

Kesenjanga

n Ekonomi 

 Kemiskinan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendahnya 

tingkat 

pendidikan   

 

 

 

 Ketidakmampuan 

memenuhi 

kebutuhan 

pokok 

 

 

 

 

 

 

 

 Buta huruf 

 Tidak terpenuhinya 

kebutuhan sandang  

 

 Tidak terpenihinya 

kebutuhan pangan 

 

 Belum terpenuhinya 

kebutuhan rumah 

yang layak 

 

 

 Ketidakmampuan 

membaca 

 

 Ketidakmampuan 

menulis 
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2. Dampak 

Kesenjanga

n Ekonomi  

 Kekerasan 

fisik 

 

 

 Kecemburua

n sosial 

 Tindakan  

 

 

 

 Ancaman  

 Pengroyokan  

 Pemukulan  

 Penembakan  

 

 Rasa takut 

 Rasa tidak aman 

 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

pengelompokkan data yang akan dikaji. Penggunaan instrumen ini agar proses 

analisis lebih mudah dan berjalan lancar. Dalam melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kesenjangan Ekonomi dalam Novel Tanah Surga Merah 

Karya Arafat Nur” ini, peneliti menggunakan instrumen berupa tabel spesifikasi 

data. Tabel tersebut berisi tiga aspek yakni, kode data, data, dan interpretasi data.  

Dalam spesifikasi data, peneliti memberikan kode-kode pada data yang 

telah dikelompokkan sesuai dengan aspek yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti 

memasukkan data ke dalam korpus data untuk di interpretasikan dan di analisis 

sesuai rumusan masalah. Berikut tabel penjaring data yang digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data  

Analisis Kesenjangan Ekonomi dalam Novel Tanah Surga Merah 

Karya Arafat Nur 

No  

Kode 

Data 

 

Data 
Fokus Permasalahan  

Pemaknaan 

KMS RTP KF KS 
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Keterangan:  

a) KMS : Kemiskinan  

b) KMKP : Ketidak mampuan Memenuhi Kebutuhan Pokok 

c) RTP : Rendahnya Tingkat Pendidikan 

d) KF : Kekerasan Fisik 

e) KS : Kecemburuan Sosial 

f) TSM : Tanah Surga Merah  

g) H : Halaman 

h) P  : Paragraf 

 

 

3.6  Teknik Penelitian 

3.6.1  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam melaksanakan penelitian. 

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 Tanah Surga Merah karya Arafat Nur 

untuk mengungkap maksud pengarang menuliskan sebuah cerita itu.  

2)  Membaca dan memahami teori yang akan digunakan. 

3)  Mengidentifikasi data berupa bentuk kesenjangan ekonomi. 

4)  Mengidentifikasi data berupa dampak yang disebabkan oleh adanya 

kesenjangan ekonomi. 

5)  Menyusun data yang didapatkan secara sistematis 

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

7)  Mendeskripsikan data sesuai elemen yang dikaji. 

3.6.2  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang 

akurat. Analisis data pada penelitian ini mengunakan teknik analisis diskriptif. 

Teknik analisis ini bertujuan untuk mengurutkan, mengklasifikasikan dan 
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memberi tanda pada data, sehingga data diperoleh sesuai dengan fokus 

permasalahan yang akan dijawab. Penelitian mendeskripsikan hal-hal yang 

berkaitan dengan kesenjangan ekonomi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

3.6.2.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan serangkaian proses pemilihan, pengurangan data 

dengan memfokuskan pada hal terpenting. Data yang mengalami proses reduksi 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data. 

Peneliti melakukan reduksi data melalui proses pengumpulan data sebanyak-

banyaknya yang didapatkan dari kalimat, kutipan-kutipan, serta satuan cerita yang 

ada di dalam novel. Oleh karena itu dilakukannya reduksi data dengan 

merangkum dan memfokuskan data terhadap pokok permasalahan yang dikaji. 

3.6.2.2 Penyajian data 

Penyajian data merupakan rangkaian proses lanjutan setelah reduksi data. 

Dalam penyajian data, seluruh data dimasukkan ke dalam instrumen penelitian 

yang akan dianalisis dideksripsikan, dan diinterpretasikan. Analisis sastra dalam 

penelitian ini memaparkan pendekatan sosiologi sastra khususnya dalam novel 

Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur. Pemaparan data mempermudah dalam 

memahami data yang dikaji.  

3.6.2.3 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 
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kesimpulan dilakukan proses peninjauan keembali agar data yang diberikan 

merupakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 


