
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Triyono 

(dikutip dari Jabrohim, 2003, hal. 230) “Penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menitik beratkan pada segi alamiah dan mendasarkan pada 

karakter yang terdapat dalam data. Dengan kata lain, penelitian kualitatif sering 

diartikan sebagai jenis penelitian yang tidak menggunakan data berupa angka-

angka.”  

  Sudaryanto (dikutip dari Sundari, 2008, hal. 53) mengemukakan bahwa 

metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan fakta yang 

ada. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif ditekankan pada memberi 

gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang 

diteliti. 

  Sesuai dengan jenisnya, penelitian ini menggambarkan adanya fenomena 

kapitalisme yang terdapat pada novel Germinal karya Émile Zola  dan Orang-

Orang Proyek karya Ahmad Tohari sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Oleh 

karena itu, penelitian ini menghasilkan data tertulis berupa perbedaan dan 

persamaan kapitalisme yang terdapat dalam novel Germinal dan Orang-orang 

proyek.  Hasil penelitian ini merupakan refleksi kehidupan sosial masyarakat pada 

ruang dan waktu terciptanya kedua novel tersebut. 
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3.2 Sumber Data 

  Data merupakan suatu hal pokok dalam penelitian. Pada penelitian ini 

sumber data utama yang digunakan oleh penulis adalah novel Germinal karya 

Émile Zola yang diterbitkan pada tahun 1968 oleh penerbit Garnier-Flammarion 

dan Orang-Orang proyek karya Ahmad Tohari yang diterbitkan pada tahun 2004 

oleh penerbit Mahatari. Sementara itu, sumber data pendukung penulis 

menggunakan novel Germinal yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh 

Christina Dwiana Astuti dkk yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit 

Jendela. Penelitian ini juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari 

internet maupun dokumen lain yang memaparkan fakta adanya paham kapitalis 

pada ruang dan waktu terciptanya kedua novel yang digunakan sebagai objek 

material dalam penelitian ini. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2014, hal. 62-83) tujuan utama penelitian adalah 

mendapatkan data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data adalah langkah 

penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen. Teknik 

pengumpulan data dengan dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Adapun tahapan dalam pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap pertama: adalah pembacaan novel Germinal dan orang-orang 

proyek. Lalu membuat ringkasan cerita dari kedua novel tersebut. 
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2. Tahap kedua: adalah memahami dan mempelajari novel Germinal karya 

Ėmile Zola dan Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari.  

3. Tahap ketiga: adalah inventarisasi data dan melakukan reduksi data. Proses 

ini dilakukan dengan mencatat, merangkum, dan memfokuskan pada hal-

hal penting sesuai tema dan pola penelitian. 

4. Tahap keempat: adalah mengumpulkan data-data lain yang mendukung 

penelitian ini. Data-data pendukung berupa novel Germinal dalam 

terjemahan bahasa Indonesia dan data-data lain berupa artikel, buku, dan 

sejenisnya yang dapat membuktikan adanya paham kapitalis pada era 

terciptanya novel Germinal dan Orang-Orang proyek, sehingga penelitian 

ini dapat memberikan hasil yang mampu merefleksikan keadaan 

zamannya.  

3.4 Analisis data 

 Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang ditempuh peneliti 

adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut  

1. Tahap pertama: adalah membandingkan unsur kapitalisme yang terdapat 

dalam novel Germinal dan Orang-Orang Proyek 

2. Tahap kedua: adalah penyajian data. Bentuk penyajian data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa teks naratif dan dialog antar tokoh 

dalam novel yang digunakan sebagai objek penelitian dan disesuaikan 

berdasarkan konsep kapitalisme. 
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3. Tahap ketiga:  adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data- data yang 

telah diperoleh. 

  

 

 

 


