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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah dapat dicapai bila didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

menggunakan metode analisis isi (Sugiyono, 2015:2).Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kualitatif deskriptif, sehingga bukan mengutamakan angka-angka dalam menjabarkannya, 

melainkan kata-kata. Analisis ini berbentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

artinya data secara sistematis, rinci, dan mendalam.  

Penelitian ini juga menggunakan kritik sastra denganperspektif  feminis bersifat 

kualitatif. Maka dari itu, jenis data yang diambil juga bersifat kualitatif misalnya data-data yang 

mendeskripsikan status dan peran perempuan dalan keluarga, masyarakat dan lingkungan 

pekerjaan. Data tersebut terkandung rincian data yang lebih rinci (Sugihastuti dalam Suharto, 

2015:73). Jenis penelitian kualitatif lebih fokus untuk menunjukan makna, deskripsi, dan 

penempatan data dalam bentuk kata-kata. Hal tersebut sebagai cara  yang lebih menekankan 

pada pemahamansecara mendalam terhadap suatu masalah. Kualitatif dapat diartikan 

penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selain itu, lebih 

menunjukkan proses dan makna. 

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang paling sederhana dan banyak dilakukan 

oleh peneliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini mendeskripsian secara rinci dan mendalam 

tentang kondisi apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Tujuan 

penelitian ini adalah menggambarkan sifat atau keadaan, mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menjelaskan eksistensi tokoh-tokoh dan nilai nilai eksistensi dalam kumpulan cerita pendek 

Catatan Hati Seorang Ibukarya Rembulan Ratri.  

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan analisis isi laten. Hal ini 

disebabkan analisis isi laten menganalisis isi  yang terkandung dalam dokumen dan naskah. 

Data dalam penelitian ini adalah berupa teks dalam  
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kumpulan cerita pendek Catatan Hati Seorang Ibukarya Rembulan Ratri. Sesuai dengan 

penelitian ini yaitu menganalisis setiap isi cerita pendek dalam kumpulan cerita pendek 

Catatan Hati Seorang Ibu.  

Analisis isi laten ini disokong dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk 

mengumpulkan data  tek yang terdapat pada cerita pendek. Ratna (2013:48) berpendapat 

pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendekripsikan dan menjelaskan 

data yang sudah ada kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

 

2. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Desain Penelitian 

 

B. Sumber Data dan Objek Penelitian 

1. Sumber Data 

 Sugiono (2015:8) mengemukakan bahwa sumber data utama yaitu penelitian kualitatif  

yang berupa penelitian dengan menggunakan data berbentuk kata-kata atau gambar, maka 

dilakukan analisis data secara induktif. Jenis data  
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yang diambil bersifat kualitatif misalnya data-data yang mendeskripsikan status dan peran 

perempuan dalan keluarga, masyarakat dan lingkungan pekerjaan. 

Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kumpulan cerita 

pendek yang berjudul Catatan Hati Seorang Ibu karya Rembulan Ratri dengan ISBN 978-602-

73112-8-2.Ada 4 judul yang akan dianalisis, yaitu Ibu terbaik, Perhatian Seorang Ibu, Pesan 

Ibu, dan Sebelum Menyesal. Karya Rembulan Ratri ada 2, yaitu Catatan Hati Seorang Ayah 

dan Catatan hati Seorang Ibu. Kumpulan cerita pendek karya Rembulan Ratri diterbitkan oleh 

Nuansa cetakan 1, pada tahun 2016. Naskah kumpulan cerita pendek yang terdiri atas 164 

halaman, yaitu mulai dari halaman 1 sampai halaman 145 memiliki ketebalan buku 13 cm x 19 

cm. Sampul depan buku terdapat gambar ibu menggendong seorang anak, sehingga terlihat 

simbol kasih sayang yang mendalam dari seorang ibu kepada anaknya. Karya ini termasuk 

prosa fiksi. 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini berupa kalimat dan kata yang terdapat dalam paragraf yang ada 

dalam kumpulan cerita pendek Catatan hati Seorang Ibu karya Rembulan Ratri. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil dan menganalisis data yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Tokoh-tokoh yang diambil dari data narasi dan monolog, serta diamati melalui watak dan 

perilaku yang menonjol pada diri tokoh utama (seorang ibu) dalam setiap cerpen. Tokoh-tokoh 

pada setiap cerita pendek yaitu Retno, Bu Wandi, Yani, dan Heni yang ada dalam kumpulan 

cerita pendek Catatan Hati Seorang Ibu. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data tertulis. Penulis menggunakan 

metode pengumpulan data melalui metode studi pustaka. Metode pengumpulan data yang 

digunakan bertujuan mendapatkan data pada  kumpulan cerita pendek Catatan Hati Seorang 

Ibu, buku-buku, referensi, jurnal, artikel, blogspot, dan tulisan-tulisan yang bersangkutan 

dengan objek penelitian. 

Hikma (2015:9)  mengemukakan teknik yang dipakai dalam metode pengumpulan data 

yaitu teknik baca. Teknik baca berarti teknik yang  dilakukan  
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dengan cara membaca keseluruhan kumpulan cerita pendek secata teliti dan seksama. Teknik 

catat merupakan cara peneliti mencatat data yang ditemukan dari hasil membaca. Peneliti disini 

sebagai instrument kunci yang melakukan kegiatan menyimak secara cermat, terarah, dan teliti 

terhadap sumber data yang digunakan sebagai sasaran utama dalam penelitian. 

Teknik pembacaan tersebut berupa sebagai berikut: 1) Membaca secara cermat seluruh 

isi kumpulan cerita pendek Catatan Hati Seorang Ibu yang terdiri atas 4 cerita pendek dan 

terdiri dari 145 halaman yang dipilih menjadi fokus penlitian. Penelitian ini meliputi 

eksistensialis serta nilai-nilai yang dilihat dari sikap, karakter dan perilaku. 2) Menandai 

bagian-bagian tertentu yang mengandung nilai eksistensi tokoh utama dalam setiap cerita 

pendek. 3) Menentukan dan menafsirkan nilai-nilai eksitensi tokoh dan eksistensialis yang 

sesuai dengan setiap cerita pendek. 4) Kemudian, mendeskripsikan semua data yang telah 

diperoleh dari langkah-langkah tersebut.  

Setelah teknik membaca telah usai kemudian dilakukan kegiatan mencatat data. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencatat adalah sebagai berikut: 

1) Mencatat hasil deskripsi yaitu eksistensi dan nilai-nilai eksistensi tokoh-tokoh 

perempuan (Ibu) yang terdapat dalam kumpulan cerita pendek Catatan Hati Seorang Ibu 

karya Rembulan Ratri. 

2) Mencatat hal-hal yang bersangkutan dengan data yang ada dalam kumpulan cerita 

pendek mengenai eksistensi dan nilai-nilai eksistensi pada tokoh utama dalam setiap 

cerita pendek. 

Cara mencatat kutipan atau kalimat, paragraf, dan wacana yang sesuai dengan suatu yang 

dibutuhkan oleh peneliti dari hasil membaca, analisis, kategori, serta deskripsi mengenai (1) 

Eksistensi yang terdapat dalam tokoh-tokoh setiap cerita pendek, (2) Nilai-nilai eksistensi 

tokoh-tokoh setiap cerita pendek dalam kumpulan cerita pendek Catatan Hati Seorang Ibu 

karya Rembulan Ratri. 

 

D. Teknik Analisis data 

Teknik analisis daya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptis. 

Teknik deskriptif digunakan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan eksistensi dan nilai-

nilai eksistensi dengan cara menganalisis watak, sikap, dan perilaku tokoh utama dalam setiap 

cerita pendek. 

 

 



39 
 

Sugiyono (2014:247-253) menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis kumpulan 

cerita pendek Catatan Hati Seorang Ibu karya Rembulan ratri dengan cara sebagai berikut: 

1. Reduksi data adalah teknik pengelompokan data yang sesuai dengan kategori tertentu. 

Memilih suatu pokok penting yang menjadi fokus penelitian. Data yang diperoleh 

melalui hasil kegiatan membaca secara cermat dan dicatat dalam hal eksistensi tokoh-

tokoh dan nilai-nilai eksistensi tokoh utama pada setiap cerita yang terdapat pada 

kumpulan cerita pendek Catatan Hati Seorang Ibu karya Rembulan Ratri. 

2. Penyajian data adalah suatu teknik penyajian data dengan bentuk grafik, tabel, atapun 

sejenisnya yang didalamnya tersaji data-data kategorisasi. Penelitian ini terdapat hal-

hal pokok yang disajikan dalam deskripsi data. Hal ini bertujuan memberikan 

kemudahan dalam pembahasan secara menyeluruh terhadap masalah yang telah 

ditentukan dalam rumusan masalah. 

Penarikan kesimpulan adalah memaknai atau mengartikan, menyimpulkan, dan 

membandingkan data-data yang telah dikategorikan sebelumnya dan ditemukan dalam 

kumpulan cerita pendek dengan menggunakan data yang membahas tentang filsafat eksistensi 

yang mendukung penelitian. Data yang diperoleh dari kumpulan cerita pendek Catatan Hati 

Seorang Ibu karya Rembulan Ratri. 


