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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi sastra. Penggunaan 

pendekatan ekologi sastra dalam penelitian ini untuk meninjau hubungan antara 

sastra dan lingkungan alam. Penelitian ini berjenis kualitatif. Dikatakan berjenis 

kualitatif karena penelitian ini berusaha menjelaskan permasalahan dari 

fenomena-fenomena yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan penggambaran kerusakan alam oleh pengarang, 

penggambaran perlawanan tokoh terhadap perusakan lingkungan alam dan 

penggambaran upaya tokoh dalam pelestarian lingkungan alam. Uraian dalam 

menggambarkan permasalahan-permasalahan itu menggunakan beberapa teori 

yang digunakan dalam mendukung analisis penelitian, guna mencapai hasil 

penelitian. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam 

mengupas permasalahan yang dikaji. Setiap peneliti memiliki metode penelitian 

yang berbeda-beda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif, sebagaimana tujuan penelitian 

ini yaitu bersifat mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan 

permasalahan yang diajukan, yaitu penggambaran kerusakan alam oleh pengarang
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penggambaran perlawanan tokoh terhadap perusakan lingkungan alam dan 

penggambaran upaya tokoh dalam pelestarian lingkungan alam. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Hal yang terpenting dalam penelitian adalah data. Data merupakan aspek 

yang dikaji dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

paragraf yang berasal dari kalimat naratif maupun dialog antartokoh dalam novel 

Tanjung Kemarau karya Royyan Julian. Data tersebut ialah berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan yang dikaji. Sumber data penelitian ini bersumber 

dari novel Tanjung Kemarau karya Royyan Julian diterbitkan oleh Grasindo pada 

tahun 2017.  

 

3.4 Teknik Penelitian 

Melakukan penelitian membutuhkan suatu teknik di dalamnya dan setiap 

penelitian, peneliti menggunakan berbagai ragam teknik yang digunakan. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini ada dua ragam bentuk. Teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. Teknik-teknik itu lebih lanjut peneliti uraikan di 

bawah ini. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah salah satu teknik yang harus ada di dalam 

setiap penelitian. Hal itu dikarenakan data merupakan objek dalam penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data harus tepat guna memastikan 

data yang digunakan benar-benar data yang valid untuk diteliti atau tidak. Tidak 
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hanya itu, menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat akan memperoleh 

informasi yang jelas untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumen. Teknik dokumen 

digunakan karena sumber data penelitian ini yaitu novel. Terdapat empat langkah 

yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data. Keempat langkah 

pengumpulan data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Memilih Sumber Data 

Upaya yang dilakukan di awal pengumpulan data ialah memilih sumber 

data. Memilih sumber data yang digunakan untuk meninjau, apakah di dalam 

sumber data yang digunakan terdapat hal-hal yang ingin dikaji. Di dalam 

penelitian ini peneliti memilih novel Tanjung Kemarau karya Rayyan Royyan 

Julian. Hal itu karena uraian novel Tanjung Kemarau memuat unsur yang akan 

dikaji, yaitu mengenai penggambaran kerusakan alam, penggambaran perlawanan 

tokoh terhadap perusakan lingkungan alam dan penggambaran upaya tokoh dalam 

pelestarian lingkungan alam.  

2) Mengumpulkan Data 

Setelah novel Tanjung Kemarau karya Rayyan Royyan Julian ditetapkan 

sebagai sumber data penelitian, peneliti kemudian membaca novel tersebut secara 

intensif. Pembacaan secara intensif dilakukan untuk meninjau keabsahan novel itu 

terdapat aspek yang dikaji dan mencegah kekeliruan dalam penggunaan data. 

Setalah novel tersebut dibaca, peneliti mulai melakukan pengumpulan data. 

Dalam kegiatan pengumpulan data, peneliti menggunakan indikator penelitian dan 

instrumen penelitian.  
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Indikator penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan 

penelitian. Indikator penelitian digunakan sebagai alat petunjuk dan keterangan. 

Artinya indikator penelitian ialah berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih 

fokus pada objek permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini. Adapun indikator penelitian dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan pada 

tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Indikator Penelitian 

No. Rumusan Masalah Fokus Masalah Indikator 

1 Penggambaran kerusakan 

alam 

Kerusakan hutan akibat 

penggundulan lahan dan 

obat-obatan 

a. Penebangan liar 

b. Penggunaan pupuk 

kimia. 

Kerusakan lingkungan 

akibat limbah dan 

sampah 

a. Limbah-limbah 

pabrik dan hasil 

produknya yang 

mengancam 

eksistem di udara, 

tanah dan air. 

2 Penggambaran perlawanan 

tokoh dalam kerusakan alam 

Bentuk perlawanan  a. Perlawanan dengan 

gerakan individu: 

(1) tidak teratur, 

tidak sistematik dan 

terjadi secara 

individual, (2) 

bersifat oportunistik 

dan mementingkan 

diri sendiri, (3) tidak 

berkonsekuensi 

revolusioner, 

dan/atau (4) lebih 

akomodatif terhadap 

sistem dominasi. 

Oleh karena itu, 

gejala-gejala 

kejahatan seperti: 

pencurian 

kecil-kecilan, 

hujatan, makian, 

bahkan pura-pura 

patuh (tetapi di 

belakang 
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membangkang). 

b. Gerakan dengan 

gerakan kolektif: 

(aksi protes terbuka, 

diungkapkan 

melalui media 

massa, surat protes, 

pengiriman delegasi, 

melalui dialog, 

seminar, aksi 

tertutup maupun 

dengan cara 

menghadiri 

pertemuan dengan 

orang yang 

bersengketa) 

3 Penggambaran tokoh dalam 

pelestarian alam 

Pelestarian lingkungan 

alam 

a. Reboisasi 

b. Tidak membuang 

limbah ke sungai 

dan laut. 

c. Mengurangi 

pencemaran udara. 

d. Tidak melakukan 

penangkapan liar 

dan perusakan alam. 

e. Sosialisasi 

lingkungan hidup. 

 

 Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data. 

Penggunaan instrumen dalam penelitian untuk mempermudah peneliti agar 

kegiatan dalam pengumpulan data menjadi sistematis. Adapun instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tabel. Tabel instrumen 

penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.  

 

 



 

  

34 

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian 

No. Rumusan 

Masalah 

Fokus 

Masalah 

Indikator  Kode Data Deskrispsi Interpretasi 

1 Penggambara

n kerusakan 

alam 

Kerusakan 

hutan akibat 

penggundul

an lahan dan 

obat-obatan 

Penebang

an liar 

 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Kerusakan 

lingkungan 

akibat 

limbah dan 

sampah 

Limbah-li

mbah 

pabrik dan 

hasil 

produknya 

yang 

menganca

m 

eksistem 

di udara, 

tanah dan 

air. 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Penggambara

n perlawanan 

tokoh dalam 

kerusakan 

alam 

Bentuk 

perlawanan 

Perlawana

n dengan 

gerakan 

individu 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3 Penggambara

n tokoh 

dalam 

pelestarian 

alam 

Pelestarian 

lingkungan 

alam 

Reboisasi 

 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3) Mengelompokkan Data  

Sumber data yang telah dibaca secara intensif dan dikumpulkan, kemudian 

peneliti melakukan identifikasi data berdasarkan kajian yang dilakukan. Berkaitan 

dengan penggambaran kerusakan alam, penggambaran perlawanan tokoh terhadap 

perusakan lingkungan alam dan penggambaran upaya tokoh dalam pelestarian 

lingkungan alam. Setelah diidentifikasi, peneliti melakukan pengelompokkan data 

berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. 
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4) Memberikan nomor kode dalam tabel instrumen penelitian 

Data yang telah dikelompokkan kemudian peneliti memberikan nomor 

kode dalam tabel pengumpulan data. Pemberian kode dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam menggunakan data maupun mempermudah peneliti 

dalam mengurutkan data berdasarkan kebutuhan penelitian ini. Adapun struktur 

pemberian nomor di dalam tabel korpus data yaitu diawali dengan rumusan 

masalah, aspek yang dikaji, nama pengarang, tahun terbitan, halaman, paragraf  

dan baris. Untuk lebih jelasnya, peneliti uraikan pemberian nomor kode tersebut 

dalam tabel 3.3 di bawah ini.  

Tabel 3.3  Kode dalam Instrumen Penelitian 

No. Rumusan 

Masalah 

Fokus 

Masala

h 

Indikator Kode Data Deskrisps

i 

Interpretasi 

1 Penggam

baran 

kerusakan 

alam 

 

- 

 

- 

PKA/K

APH/RJ

/2017/1

3/1/1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

PKA/K

APH/RJ

/2017/1

3/1/1 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Penggam

baran 

perlawana

n tokoh 

dalam 

kerusakan 

alam 

 

- 

 PTKA/

BP/RJ/2

017/13/

1/1 

 

- 

 

- 

 

- 

3 Penggam

baran 

tokoh 

dalam 

pelestaria

n alam 

 

- 

 PTPA/P

LARJ//2

017/13/

1/1 

 

- 

 

- 

 

- 
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Keterangan: 

PKA : Penggambaran Kerusakan Alam 

KAPH : Kerusakan Alam oleh Penggundulan Hutan 

PTKA : Perlawanan Tokoh dalam Kerusakan Alam 

BP : Bentuk Perlawanan 

PTPA : Penggambaran Tokoh dalam Pelestarian Alam 

PLAR : Penggambaran Pelestarian Alam dengan Reboisasi 

RJ : Royyan Julian 

2017 : Tahun Terbit 

13 : Halaman 

1 : Paragraf 

1 : Baris 

 

 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ialah rangkaian kegiatan dalam mencari dan 

mengelompokkan data secara runtut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik analisis data menurut Mills dan Hubermen . Teknik analisis data itu diawali 

dengan mereduksi data penelitian, menyajikan data penelitian dan melakukan 

penyimpulan akhir. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam 

penelitian ini peneliti uraikan di bawah ini.  

1) Mereduksi Data Penelitian 

Mereduksi ialah kegiatan pemilihan, penyederhanaan, mentransformasikan 

data yang belum jadi yang bersumber dari sumber data yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini, kegiatan reduksi data dilakukan dengan cara terus-menerus 

sampai menemukan titik kejenuhan dalam memperoleh data. Selama kegiatan 

mereduksi data hal yang dilakukan peneliti ialah membuat ringkasan dan 

mengkode data. Data yang direduksi kemudian dikelompokkan dipilih 

berdasarkan tujuan penelitian. 
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2) Menyajikan Data Penelitian 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan supaya hasil mereduksi data 

dapat terstruktur dengan baik, sehingga mempermudah dan mudah dipahami 

dalam merencanakan kerja penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini 

menggunakan tabel. Data-data yang telah melalui proses reduksi data dan 

pengelompokkan disajikan dalam tabel instrumen penelitian. Adapun bentuk 

penyajian data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 Penyajian Data dalam Instrumen Penelitian 

No. Rumusan 

Masalah 

Fokus 

Masalah 

Indikator Kode Data Deskris

psi 

Interpret

asi 

1 Penggam

baran 

kerusakan 

alam 

 

- 

 

- 

 

- 

Nyai, Ra Amir 

menjanjikan saya 

program yang 

menarik. Salah 

satunya 

memperluas 

kawasan bakau. 

Kalau ia terpilih 

menjadikepala 

desa, saya ingin 

memperluas hutan 

bakau hingga 

sepanjang pesisir 

Dusun Bandaran 

dan Dusun 

Manjang. 

 

- 

 

- 

 

3) Menyimpulkan akhir Data Penelitian 

Proses penyimpulan akhir data penelitian bersifat sementara dan dapat 

berubah dikarenakan ditemukan bukti yang mendukung tahap pengumpulan data. 

Akan tetapi, itu berdasarkan dengan besarnya kumpulan catatan, pengkodean, 

penyimpanan dan metode maupun kecakapan peneliti. Kegiatan dalam 

mendapatkan bukti itu ialah verifikasi data. Kesimpulan yang dikemukakan pada 
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tahap awal didukung dengan bukti dengan kondisi yang ditemukan pada saat 

mengkaji sumber data. Pada kegiatan itu peneliti telah menyetujui antara data 

yang memiliki makna dan tidak, berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Kualitas 

data dalam proses penyimpulan akhir data penelitian dapat dilakukan beberapa hal 

yaitu, mengecek keterwakilan data dan mengecek data yang mendapat pengaruh 

dari peneliti. 

 

3.5 Langkah-Langkah Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan aktivitas yang penting dalam penelitian. 

Karena penelitian merupakan rangkaian dari beberapa prosedur yang harus 

dijalan. Oleh karena itu, prosedur penelitian merupakan hal yang harus ditempuh 

setiap peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini memiliki tiga prosedur, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian. Prosedur penelitian tersebut 

dapat dijelaskan di bawah ini. 

1) Perencanaan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki rencana, begitu pula dalam penelitian ini. Pada 

awal penelitian ini peneliti mulai merencanakan sumber data, judul penelitian, 

menentukan unsur yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, meninjau 

kepustakaan/ teori. Hal yang terpenting dalam perencanaan itu ialah mengenai 

penentuan unsur pokok permasalahan dalam penelitian dan teori yang digunakan 

untuk mengkaji setiap permasalahan penelitian.  
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2) Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tidak hanya perlu perencanaan namun juga harus 

diimbangi dengan pelaksanaan. Adapun pelaksanaan penlitian ini dimulai dengan 

membaca secara itensif dan komprehensif sumber data yang telah ditentukan. 

Sumber data yang telah dibaca kemudian diidentifikasi permasalahannya, 

pengelompokkan data, pengkodean data dan mengklasifikasikan data.  

3) Penyelesaian Penelitian 

Setelah perencanaan dan pelaksaan telahh dilakukan, tahap selanjutnya 

yang harus ditempuh ialah penyelesaian penelitian. Tahap penyelesaian dalam 

penelitian karena telah melewati prosedur identifikasi data, pengelompokkan data, 

pendeskripsian data dan melakukan interpretasi data berdasarkan tujuan 

penelitian. Kemudian peneliti menyusun laporan penelitian menggunakan 

sistematikan penulisan yang telah ditentukan dan melakukan kegiatan evaluasi 

maupun mempertanggungjawabkan hasil penelitian.  

 


