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Citra wanita dalam novel perempuan jogja karya achmad munif: analisis 

berdasarkan pendekatan feminisme 

 

Oleh : 

Rusmiati 

K 1203067 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini tidak terikat tempat penelitian karena objek yang dikaji 

berupa naskah (teks) sastra, yaitu novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga memerlukan bahan 

pustaka sebagai referensi yang banyak didapatkan di perpustakaan. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Juni 2007. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1 : Rincian Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian 

Februari Maret April Mei Juni No Waktu  
 

Jenis Kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap persiapan 
a. Pengajuan 

Proposal 

                    

 b. Revisi  
Proposal 

                    

 c. Persetujuan 
Proposal 

                    

2 Tahap 
 Pelaksanaan 
a.   Kajian teori 

                    

 b.   Analisis 
  Data 

                    

3 Tahap  
Penyelesaian 
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a. Penarikan 
kesimpulan 

 b. Penyusunan 
laporan 

                    

 
 
 

 
 
 
 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi 

(content analysis) Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang 

menjadi masalah, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Metode 

analisis isi (content analysis) yang digunakan untuk menelaah isi dari suatu 

dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah novel Perempuan 

Jogja. Selain itu, peneliti ini juga menggunakan strategi pendekatan feminisme. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Perempuan 

Jogja karya Achmad Munif yang diterbitkan oleh Navila Yogyakarta pada tahun 

2006 dengan jumlah halaman 356. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik 

dokumentasi yang dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu 

mencatat dokuman-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan tema 

penelitian dan tujuannya. Langkah-langkah ini sering disebut dengan content 

analysis. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut : (1) 

Membaca berulang-ulang secara keseluruhan novel Perempuan Jogja; (2) 

Mengumpulkan dan mempelajari beberapa teori yang relevan dengan tema 

penelitian; dan (3) melakukan reduksi data untuk menentukan data yang sesuai 

dengan masalah penelitian. 
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E. Uji Validitas Data 

Validitas data atau keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses 

penelitian. Untuk mendapatkan keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu (Moleong, 2005: 330). 

Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teori, yaitu penelitian 

terhadap topik yang sama dengan menggunakan teori yang berbeda dalam 

menganalisis data. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis mengalir. Analisis 

mengalir ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (1) 

reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Tiga kegiatan ini 

terjadi secara bersamaan dan saling menjalin, baik sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data secara paralel (Milles and Huberman, 1992:16-19). 

1. Reduksi data (data reduction), yaitu kegiatan memilih data yang sesuai 

dengan objek dalam penelitian. 

  Adapun penerapannya, yaitu semua data yang masuk akan diseleksi dan 

difokuskan pada hal-hal yang sangat penting atau berarti, serta membuang hal-

hal (kalimat-kalimat dialog) yang tidak perlu. 

2. Penyajian data (data display), yaitu mengukur informasi atau data secara 

teratur dan terperinci agar mudah dipahami dan dianalisis. 

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis data dari sumber data, yaitu novel Perempuan Jogja karya 

Achmad Munif. 

b. Data yang diperoleh dari sumber data yang mendukung akan dikaitkan 

dengan data dari sumber data novel Perempuan Jogja karya Achmad 

Munif. 

c. Berdasarkan langkah (b) tersebut akan diperoleh deskripsi tentang 

struktural novel dan feminisme dan tiga tokoh Perempuan jogja dalam 

novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif. 
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3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yaitu kegiatan menyusun 

kesimpulan dari data yang sudah diperoleh sejak awal penelitian. 

  Tahap ini merupakan tahap pengecekan kembali terhadap data yang telah 

dibuat. Pada tingkat verifikasi, jika ada hal yang masih diragukan, dilakukan 

pengkajian ulang data yang telah terkumpul, dan jika sudah selesai langkah 

terakhir adalah membuat kesimpulan. 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini  

 

Masa Pengumpulan data 

 

 REDUKSI DATA 

 Antisipasi Selama Pasca 

 

PENYAJIAN DATA 

  Selama Pasca 

 

PENARIKAN KESIMPULAN 

  Selama Pasca 

 

Gambar 2 : Flow Model of Analysis (Milles, Matthew B. & Hubberman, 
Michael A. (1992: 18) Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 
tentang Metode-metode Baru. Penerjemah Tjetjep Rohendi 
Rohidi. Jakarta: UI Press.) 

 
 

 

 

 

 

 

= ANALISIS 
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