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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan dasar yang digunakan untuk mendekati sesuatu 

yang ditentukan oleh tujuan. Pendekatan didefinisikan sebagai cara-cara untuk 

menghampiri objek (Ratna, 2009:54). Sejalan dengan hal tersebut, 

Aminuddin(19990:85) mengatakan bahwa penelitian yang tidak disetai analisis 

statistic yang terbatas pada pemberian kategori-kategori konsep atau gejala 

disebut penelitian kualitatif. Dalam prosedurnya, penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. 

Hasil ini dilakukan agar sebuah penelitian dapat menghasilkan sesuatu yang 

sesuai dengan harapan peneliti. 

Dalam penelitian ini, pendekan yang digunakan sebagai cara untuk melihat 

suatu kajian adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang 

digunakan untuk menganalisis novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy 

mengenai kesetaraan gender yaitu menggunakan metode deskriptif. Pendekatan 

kualitatif ini akan mendiskripsikan mengenai konflik tokoh tokoh utama dalam 

novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy. 

Pendekatan tersebut dianggap relevan dengan tujuan dan permasalahan 

penelitian yang mengkaji tentang kesetaraan gender pada tokoh utama yang 

difokuskan kepada tiga hal, yaitu aktivitas tokoh utama, akses tokoh utama, dan 

kontrol tokoh utama. 
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Pendekatan dalam penelitian ini digunakan sebagai titik tolak dalam 

mengkaji dan menganalisis sebuah karya sastra yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang terjadi atau berlangsung pada tokoh, baik hal yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dihadapi maupun gejolak yang dialami oleh tokoh 

utama. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, maka dalam 

penelitian ini digunakan suatu metode. Metode yang digunakan peneliti sebagai 

penelitian adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah analisis yang nantinya akan mendeskripsikan tentang uraian-uraian kalimat 

yang berhubungan dengan  kesetaraan gender pada tokoh utama dalam novel Geni 

Jora. Penelitian deskrptif sendri mempunyai tujuan membuat deskriptif secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu (Suryabrata, 2007: 18). 

Analisis ini menitik beratkan pada perilaku tokoh utama, yaitu mengenai 

aktivitas, akses dan kontrol. Metode penelitian adalah strategi utama yang 

digunakan dalam meneliti dan mengumpulkan data yang diperlukan guna untuk 

menjawab pesrsoalan yang dihadapi peneliti dalam mencapai keberhasilan tujuan 

yang telah dirumuskan (Subagya, 1991: 1). 

Dalam praktikntya, metode  yang digunakan dalam penelitian ini nantinya 

sebagai cara dalam menemukan sesuatu yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini nantinya akan membahas mengenai kesetaraan gender yang 

ada pada tokoh utama dalam novel Geni Jora dengan memperhatikan atau 



47 
 

 

berpegangan terhadap indikator yang telah ditentukan. Dari indikator ini nantinya 

akan ditemukan suatu benang merah mengenai tujuan dalam penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi 

atau kejadian-kejadian yang terdapat dalam satuan cerita yang memfokuskan 

kepada tiga hal, yaitu aktivitas, akses dan kontrol tokoh utama. Berdasarkan 

untaian kalimat-kalimat yang berkenaan dengan bentuk kesetaraan gender pada 

tokoh utama, nantinya akan ditelaah dan dianalisis dengan metode deskriptif.  

 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan berupa kalimat dan 

skuen cerita dari novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy yang diterbitkan oleh 

Penerbit Qanita cetakan ke-1, 2009. Data dalam penelitian ini yang berupa satuan 

cerita atau untaian kalimat-kalimat dengan memperhatikan indikator atau 

instrumen yang terdapat dalam novel  Geni Jora yang berhubungan dengan 

kesetaraan gender berupa bentuk aktivitas, akses dan kontrol.  Dari data yang 

diperoleh, kemudian nantinya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan 

metode digunakan yaitu metode deskriptif dengan memfokuskan analisis yaitu 

tentang kesetaraan gender. 

 

3.3.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Geni Jora 

karya Abidah El Khalieqy.  

 



48 
 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian 

(Arikunto, 2006: 160). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik baca dan kepustakaan. Adapun teknik yang 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Teknik baca catat adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan jalan membaca selueuh struktur isi novel secara berulang 

ulang kemudian dicatat untuk mendapatkan data yang akurat. Dengan 

kegiatan ini peneliti akan mudah memahami dan menghayati cerita yang 

dibaca. 

b. Teknik kepustakaan adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan cara mencari referensi yang sesuai dengan teori yang 

digunakan. Adapun hal yang dilakukan dalam bentuk teknik kepustakaan 

yaitu: 

1) Mengklasifikasikan data yang ditemukan sesuai dengan rumusan 

permasalahan. 

2) Mengidentifikasi kesetaraan gender tokoh utama yang dapat 

ditemukan dalam karya sastra sebagai objek kajian penelitian. 

3) Menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

mendeskripsikan kesetaran gender dalam aktivitas, akses dan 

kontrol pada tokoh utama dalam novel Geni Jora karya Abidah El 

Khalieqy. 
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c. Peneliti melakukan penyajian data dengan menunjukkan berbagai 

deskripsi dari perumusan masalah yang ada pada novel Geni Jora karya 

Abidah El Khalieqy. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diiolah 

(Arikunto, 2006: 160). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tabel data. Tabel data digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting atau 

kutipan-kutipan yang berkaitan dengan konflik yang terdapat dalam novel Geni 

Jora. 

Pada dasarnya yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti itu sendiri. Instrumen sangat tergantung dari jenis data dan dari mana data 

diperoleh dan instrumen yang digunakan untuk mempermudah dalam penelitian 

ini adalah dengan memanfaatkan penjaring data yaitu korpus data. Dari tabel ini 

kemudian langkah selanjutnya adalah mendiskripsikan kesetaraan gender dalam 

Geni Jora. Data yang diperoleh difokuskan kepada bentuk aktivitas tokoh utama, 

akses dan kontrol dengan pendekatan deskriptif. Adapun tabel korpus data adalah 

sebagai berikut. 
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Instrumen Pengumpulan Data/Korpus 

Analisis Kesetaraan Gender Pada Tokoh Utama Dalam  Novel Geni 

Jora Karya Abidah El Khalieqi 

No Aspek Data Kode Deskripsi Interpretasi 

1 Aktivitas  NGJ/A/BAG/hal-1   

2 Akses 

 

 NGJ/A/BAG/hal-2   

3 Kontrol  NGJ/K/BAG/hal-3   

 

Keterangan: 

NGJ : Novel Geni Jora 

A  : Aktivitas 

A  : Akses 

K  : Kontrol 

BAG : Bagian 

 

3.6 teknik Analisi Data 

penelitian ini menggunakan dokumen tertulis (berupa novel “Geni Jora” 

karya Abidah El Khalieqy). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

membaca karya sastra secara detail, teliti dan mendalam. Adapun langkah-langkah 

pengolahan data meliputi: 

a. Membaca novel secara berulang-ulang sampai isi dari cerita benar-benar 

dipahami. 

b. Memberikan kode-kode yang terkait dengan dengan hal yang akan diteliti 

untuk mempermudah pengambilan data. 

c. Data yang diperoleh kemudia dikelompokkan sesuai dengan rumusan 

masalah kemudian ditafsirkan dan dimaknai sesuai dengan konflik tokoh 

utama. 



51 
 

 

d. Menganalisis data yang diperoleh dan mengklarifikasikan berdasarkan 

teori. 

e. Menyimpulkan hasil analisis menjadi temuan penellitian dan saran-saran. 

 

3.7 Tahap-tahap Penelitian 

Secara umum tahapan-tahapan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap persiapan 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun rancangan 

penelitian. Dalam tahap ini penyusunan rancangan ini, yang dilakukan 

adalah. 

1) Menyusun rancangan 

2) Menyusun instrumen pemandu pengambilan data agar tujuan penelitian 

lebih mudah dan terarah. 

3) Membuat instrumen dalam analisis data 

b. Mengumpulkan data mentah dengan cara membaca secara berulang-ulang 

karya yang akan dikaji yang berupa kesetaraan gender tokoh utama dalam 

novel Geni Jora. 

c. Memasukan data yang telah di transkip yang sesuai dengan indikator 

dalam instrumen pemandu pengambilan data ke dalam korpus data. 

d. Mengumpulkan data, yaitu memberi tanda yang berupa kode-kode sebagai 

data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudia dimasukkan 

ke dalam tabel korpus untuk dianalisis secara mendalam dengan 

menggunakan pendekan deskripstif. 
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e. Melakukan klarifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diberi kode 

ke dalalm kategori-kategori tertentu. Kemudian data diolah sehingga 

menjadi suatu informasi yang tersaji akan lebih mudah diinterpretasikan 

dan dianalisis lebih lanjut. 

f. Melaksanakan ujian hasil dan melakukan perbaikan atau revisi terhadap 

hasil berdasarkan saran atau masukan dari penguji dan pembimbing. 

 

 

 

 

 

 

 


