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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitan 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena bertujuan untuk memahami 

suatu fenomena dengan mendeskripsikan secara lebih terperinci (Moleong, 2014: 

6). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemahaman makna terhadap objek 

yang diteliti yakni novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan yang berkaitan 

dengan aspek konflik sosial. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. 

Dalam hal ini Wiyatmi (2013: 6) menjelaskan bahwa sosiologi sastra merupakan 

studi ilmiah yang mengkaji manusia secara objektif dalam sastra. Dalam 

penelitian ini, sosiologi sastra yang dimaksud yaitu sosiologi karya sastra, karena 

memahami fenomena dari dalam karya sastra. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Wellek dan Werren (2016: 36) bahwa sosiologi karya sastra mengkaji isi di dalam 

karya sastra, tujuan dari isi karya sastra dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

masalah sosial dalam sastra. 

 Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode  

deskriptif kualitatif. Digunakannya metode ini untuk menjelaskan dan 

mengintepretasi data tertulis yang terdapat dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka 

Kurniawan. Pemilihan metode ini agar fokus penelitian dapat terdeskripsikan dan 

terinterpretasikan dengan lebih mendalam. Metode deskriptif dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 

2004: 53).  
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3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 

 Sumber data merupakan asal dari data yang akan diambil. Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah novel Cantik Itu Luka karya 

Eka Kurniawan yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 

dengan tebal 479 halaman di tahun 2015. Data dalam penelitian ini mencakup 

satuan cerita yang terwujud dalam dialog maupun narasi pengarang dalam novel 

Cantik Itu Luka yang menggambarkan konflik sosial pada tokoh Dewi Ayu, 

Shodancho, Kamerad Kliwon, Maman Gendeng, Rosinah, dan Alamanda. Hal 

tersebut sejalan dengan Ratna (2004:47) yang mengungkapkan bahwa data dalam 

penelitian sastra adalah kata-kata, kalimat dan wacana dalam karya sastra.  

3.3 Intrumen Penelitian 

 Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan instrumen yaitu peneliti  

sendiri karena bertindak sebagai pembuat rencana, pihak yang melaksanakan 

penelitian, yang mengumpulkan data, mengaanlisis hingga yang menyimpulkan 

data. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan 

panduan analisis berupa penyaring data untuk memudahkan peneliti. Panduan 

analisis data tersebut berupa daftar tabel fokus permasalahan, aspek yang dikaji 

dan indikator yang digunakan untuk menyaring data.  

Tabel 1. Tabel Indikator Penelitian 

No. Fokus 

Permasalahan 

Aspek yang 

dikaji 

Indikator 

1. Bentuk konflik 

sosial 

1. Dari segi 

pelaku 

a. Konflik 

Internal 

 

b. Konflik 

Ekternal 

 

3. Dari segi 

situasi konflik 

 

 

- terjadi dalam diri individu 

- tidak melibatkan individu atau kelompok 

lain. 

- terjadi di luar diri individu  

- melibatkan individu atau kelompok lain 
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a. Konflik 

realistik 

 

b. Konflik 

non- realistik 

- konflik yang terjadi secara  langsung 

- tampak pada perbuatan atau perkataan  

 

- konflik yang tidak terjadi secara langsung.  

- hanya di dalam batin, tidak  tampak 

perbuatan dan perkataan. 

2.  Faktor pemicu 

terjadinya 

konflik sosial. 

 1. Kemajemukan 

Horizontal 

(Diferensiasi 

Sosial) 

 

a. perbedaan 

jenis kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. perbedaan 

usia 

 

 

 

 

 

 

 

c. perbedaan 

ras 

 

 

d. perbedaan 

kapasitas 

intelektual 

 

e. perbedaan 

suku bangsa 

 

 

 

f. perbedaan 

agama 

 

 

 

g. perbedaan 

pekerjaan 

- keragaman masyarakat sesama baik dari 

segi biologis maupun sosiokultural. 

 

 

 

- secara fisik laki-laki lebih kuat dari 

perempuan 

- memiliki perbedaan hak-hak dan kewajiban 

dalam masyarakat 

- laki-laki dinilai dari bentuk ketampanan, 

ketegaran, kegagahan dan 

keperkasaannnya. 

- perempuan dinilai lebih lembut, feminim 

dan cantik. 

- pola pembagian kerja laki-laki dan 

perempuan berbeda 

 

- perbedaan hak dan kewajiban dan 

kewenangan 

- otoritas berada di pihak orang yang lebih 

tua 

- struktur masyarakat tradisional masih 

menentukan hidup dari tingkat usia  

- struktur masyarakat modern menentukan 

kehidupan sosial berdasarkan kualifikasi 

 

- perbedaan fisik lahiriah 

- perbedaan warna kulit 

- ciri khas keturunan wilayah kelahiran 

 

- pintar dan tidak pintar 

- normal dan tidak normal 

 

 

- adanya kelompok masyarakat yang 

memiliki ciri khas  

- bahasa berbeda 

- pola hidup berbeda 

 

- sesuatu yang bersifat suci/sakral 

- adanya penganut keyakinan tertentu 

- kepercayaan dalam diri 

- perbuatan yang menunjukkan ketaatan 

 

- untuk memenuhi kebutuhan hidup 

- ditempuh dengan pendidikan tinggi atau 
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2. Kemajemukan 

Vertikal 

(Stratifikasi 

Sosial) 

 

a. Hirarki 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

b. Hirarki 

Kekuasaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hirarki 

Status 

 

tidak 

- pekerjaan baik dan tidak baik 

 

- Keragaman masyarakat yang dipetakan 

dalam kelas sosial (atas-bawah). Pemetaan 

tersebut dilihat dari segi ekonomi, 

kekuasaan, dan status. 

 

- kesenjangan kepemilikan sarana hidup 

sebagai alat produksi  

-  kesenjangan kepemilikan uang sebagai 

modal produksi 

- kesenjangan kepemilikan benda berharga 

/aset produksi 

- kesenjangan kepemilikan jumlah pegawai 

 

- kesenjangan struktur masyarakat  

- adanya otoritas 

- ada yang memanfaatkan dan dimanfaatkan 

- ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi 

- terdapat kesenjangan cara yang dilakukan 

oleh pihak yang dapat mempengaruhi 

terhadap pihak yang dipengaruhi 

- memiliki sumber kekuasaan berupa 

kedudukan. 

- memiliki sumber kekuasaan berupa 

kepercayaan 

- memiliki sumber kekuasaan hubungan 

kerabat 

- memiliki sumber kekuasaan berupa 

kepandaian 

- memiliki sumber kekuasaan berupa 

keterampilan  

- memiliki sumber kekuasaan berupa 

kekerasan 

 

- kehormatan 

- kesenjangan status bangsawan  

- kesenjangan pemegang jabatan  

- kesenjangan pendidikan 

3. Penyelesaian 

konflik 

1. Kemenangan 

satu pihak atas 

pihak lainnya. 

 

2. Kompromi 

atau perundingan  

 

3. Konsiliasi 

 

 

4. Mediasi 

 

- Salah satu pihak yang berkonflik menang 

 

 

 

- Terdapat kesepakatan kedua belah pihak. 

 

 

- Terdapat lembaga formal yang 

menyelesaikan konflik. 

 

- Terdapat pihak ketiga sebagai mediator.  

- Pihak ketiga tidak harus lembaga formal, 
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5. Arbitrasi 

 

 

6. Penghindaran/ 

mengalah  

 

 

7. Paksaan 

dengan kekerasan 

 

8. Paksaan tanpa 

kekerasan 

melainkan orang lain juga bisa.  

- Tugasnya hanya sebagai mediator, bukan 

pengambil keputusan. 

 

- pihak ketiga memberikan keputusan untuk 

menyelesaikan konflik. 

 

- Salah satu pelaku konflik mengalah atau 

menghindar 

- Tidak ada pilihan lain 

 

- Menghentikan konflik dengan kekerasan, 

seperti pemukulan 

 

- Menghentikan konflik dengan diskusi atau 

perbuatan yang tidak menimbulkan 

kekerasan 

4.  Dampak 

Konflik 

1. Kuatnya 

solidaritas 

kelompok. 

 

 

2. Hancurnya 

kesatuan 

kelompok. 

 

3. Perubahan 

sikap 

 

 

4. Timbulnya 

korban materi, 

korban terluka 

dan korban jiwa 

 

5. Hancurnya 

nilai dan norma 

-  tiap anggota kelompok sejalan untuk 

melawan kelompok lain. 

- tiap anggota kelompok saling percaya 

terhadapat tugas yang diemban masing2. 

 

-  tiap anggota kelompok tidak sejalan. 

- tidak peduli dengan anggota kelompok. 

 

 

- berbeda dari sikap aslinya 

- berubah sikap menjadi lebih baik 

- berubah sikap menjadi lebih buruk 

 

- terjadinya kerugian harta benda 

- kondisi fisik yang terluka, babak belur, 

tidak bisa berdiri, dan lain sebagainya. 

- tubuhnya tidak  bernyawa 

 

-  rusaknya aturan yang ada 

- masyarakat tidak lagi peduli dengan aturan 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi atau studi 

kepustakaan (Moleong, 2014: 67). Langkah-langkah yang digunakan yaitu 

pertama, membaca novel Cantik Itu Luka berulang-ulang agar dapat lebih 

memahami isi cerita. Kedua, mencatat atau menandai data-data yang terdapat 

dalam novel sesuai dengan rumusan masalah. Ketiga, mengelompokkan data 
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sesuai dengan kode yang telah dibuat oleh peneliti ke dalam instrumen panduan 

analisis data. Keempat, melakukan pemeriksaan ulang data yang telah diperoleh.  

Tabel 2. Korpus data 

No. Data Kode Data 

1.  BnScnDn/NnBKn 

2.  B1Sc1D1/N1FP1 

3.  B2Sc2D2/N2DK2 

4.  B3Sc3D3/N3PN3 

 

Ket: 

B : Bab dalam novel  BK : Bentuk Konflik 

n : nomor (1,2,3, dst)  FP : Faktor Pemicu  

SC : Satuan Cerita   DK : Dampak Konflik    

D : Dialog   PN : Penyelesaian 

N : Narasi      

3.5 Teknik Analisis Data  

 Model analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu model 

analisis data Miles dan Hubberman yaitu analisis interaktif. Model analisis 

interaktif (Miles & Huberman dalam Moleong, 2014: 68) yaitu model analisis 

yang dilakukan secara terus menerus mulai dari awal penelitian sampai tuntas. 

Model analisis ini terdiri dari 3 langkah yang harus dilakukan dalam proses 

analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1) Reduksi data, yaitu tahap memilih, merangkum dan mengkasifikasikan data 

berdasarkan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan agar data yang 

diperoleh fokus dan sesuai dengan yang dikaji oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

data yang direduksi dari novel Cantik Itu Luka merupakan satuan cerita yang 

menggambarkan konflik sosial, baik itu bentuk konflik, faktor pemicu konflik, 

dampak terjadinya konflik hingga penyelesaian konflik.   

2) Penyajian data, merupakan kegiatan menyusun informasi atau data secara 

teraturdan terperinci agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data disusun 

sebagai media komunikasi dengan bahasa peneliti berdasarkan pemahaman 
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mengenai apa yang ada dalam data tersebut. penyajian data ini dapat dilakukan 

peneliti dengan membuat deskripsi terkait dengan data yang ditemukan kemudian 

dikaitkan dengan fokus penelitian.  

3) Penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dari analisis data. Penarikan 

kesimpulan yaitu kegiatan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah 

direduksi dan dideskripsikan. Berdasarkan deskripsi tersebut peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sesuai dengan apa yang diteliti.  

 Berdasakan hal tersebut, untuk memudahkan peneliti, maka peneliti 

menggunakan tabel analisis data. 

Tabel 3. Tabel analisis data 

No. Data 
Kode 

Data 

Aspek yang diteliti 

Deskripsi Interpretasi 

Bentuk 

Konflik 

Sosial 

Faktor 

Pemicu 

Terjadinya 

Konflik 

Sosial 

Dampak 

terjadinya 

Konflik 

Sosial 

Penyelesaian 

Konflik 

Sosia 

1.         

 

 

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 

 Pengecekan keabsahan temuan yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti 

guna memeriksa apakah data yang ditemukan telah sesuai dengan yang diteliti dan 

menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut dilakukan untuk menyanggah tuduhan 

bahwa penelitian tidak ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 

2014: 320). Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Namun untuk menetapkan keabsahan diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik 
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pemeriksaan dalam penelitian kualitatif memiliki 4 kriteria, yaitu kepercayaan, 

keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. 

 Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi. Menurut Moleong (2014: 330) teknik triangulasi merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Sesuatu yang lain tersebut  dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pemeriksaan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dari keempat 

jenis triangulasi tersebut penelitian ini menggunakan triangulasi dengan teori. 

Triangulasi ini yaitu memeriksa keabsahan data dengan membandingkan beberapa 

teori yang digunakan. Dengan membandingkan beberapa teori yang digunakan, 

maka peneliti dapat menemukan data yang benar-benar tepat sesuai dengan apa 

yang diteliti. 

3.7 Tahap-Tahap Penelitian 

 Tahap-tahap penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Bogdan (dalam Moleong, 2014: 126) 

membagi langkah-langkah tersebut menjadi  3, yaitu tahap pra-lapangan atau 

perencanaan, tahap lapangan atau tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan. 

1) Tahap pra-lapangan atau tahap perencanaan, merupakan tahap awal sebelum 

penelitian dilakukan. Tahap ini dimulai dengan membuat rancangan penelitian, 

seperti permasalahan apa yang ingin diteliti, alasan penelitian, menentukan objek 

yang diteliti, teori yang digunakan, hingga metode yang digunakan untuk 

meneliti. 

2) Tahap pelaksanaan, merupakan tahap mulai dilakukannya penelitian. Setelah 

menentukan dengan matang rancangan penelitian, maka bisa mulai dilakukan 
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penelitian. Dalam penelitian ini, maka mulai dilakukan pengumpulan data dalam 

novel yang sesuai dengan apa yang diteliti, selanjutnya dilakukan analisis yang 

berupa reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. 

3) Penulisan laporan, merupakan kegiatan menuliskan proses penelitian mulai dari 

rancangan hingga hasil. Penulisan laporan inisesuai dengan penulisan ilmiah, 

karena memang penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang ilmiah.  


