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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Setelah merangkum teori-teori yang menjadi landasan berpikir pada Bab II. 

Selanjutnya, pada Bab ini peneliti akan menyajikan metodologi penelitian yang 

digunakan dalam meneliti roman Le Rouge et le Noir. Metodologi yang digunakan 

tidak semerta-merta muncul begitu saja. Keterlibatan latar belakang, tujuan dan 

sifat penelitian inilah yang mempengaruhi perumusan metodologi penelitian. 

Metode penelitian ini juga mengadopsi dari teori sastra formula yang telah 

disediakan oleh John G. Cawelti (1976). Artinya, selain mengemukakan asumsi-

asumsi dan teori-teori yang sudah dibuktikan, mereka juga merumuskan metode 

penelitiannya.  

Selain itu, pada Bab ini juga peneliti akan menjelaskan instrumen penelitian 

yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menyimpulkan data. 

Instrumen tersebut berupa tabel dan pedoman wawancara. Tabel yang digunakan 

mengadopsi dari teori sastra formula yang dikemukakan Cawelti (1976) dan 

dikuatkan Rosyidi (2010). Tabel tersebut berfungsi sebagai penyaji data formula 

yang ditemukan di dalam roman Le Rouge et le Noir. Sedangkan pedoman 

wawancara berfungsi sebagai pengumpul data argumen pembaca mengenai roman 

Le Rouge et le Noir. Karena hasil wawancara tersebut digunakan sebagai penguat 

hasil analisis.    

3.1 Metode, Teknik dan Desain Penelitian 

 Dalam praktiknya, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian ini menurut Sutopo (2006 : 135) “...termasuk 

kedalam jenis penelitian dasar (basic research) yang menurut tujuannya 
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adalah untuk pemahaman mengenai suatu masalah yang mengarah pada 

manfaat teoritik, tidak pada manfaat praktis”. Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa penelitian dasar merupakan jenis penelitian yang banyak dilakukan 

secara individual, terutama di lingkungan akademis. 

Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, natural, dan alamiah. 

Artinya, peneliti lebih menitik beratkan catatan pada deskripsi kalimat yang 

rinci, lengkap, dan mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya 

guna mendukung penyajian data (Sutopo, 2006 : 40). Tidak menggunakan 

penjabaran angka-angka ataupun ilmu statistik lainnya. Sutopo (2006 : 40) 

kembali menjelaskan bahwasanya “penelitian kualitatif  juga menekankan 

pada analisis induktif, bukan analisis deduktif”.   

Di dalam penelitian kualitatif, peneliti ditempatkan sebagai alat utama 

penelitian (human instrumen). Meski berbagai alat pengumpulan data yang 

biasa kita kenal dimungkinkan untuk digunakan sebagai kelengkapan 

penunjang, namun alat penelitian utamanya adalah penelitinya sendiri. 

Sutopo (2006 : 44) berkeyakinan bahwa hanya manusia yang mampu 

menggapai dan menilai makna dari berbagai interaksi. Ia juga berpendapat 

“Instrumen pengumpulan data yang biasa dikenal dalam penelitian 

kuantitatif seperti pedoman wawancara, daftar pertanyaan, atau alat 

pengukur lainnya, kedudukannya hanya sebagai alat pendukung” (Sutopo, 

2006 : 44). 

Lalu untuk penerapannya terhadap roman Le Rouge et Le Noir, 

peneliti menggunakan teori formula yang dikemukakan oleh John G. 

Cawelti sebagai landasan berfikir dalam menganalisis. Menurut Cawelti 

(1976 : 30), “the basic assumption of this theory –evolution of literary 

formulas, is that conventional story pattern work because tney bring into an 

effective conventional order a large variety of existing cultural and artistic 
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interests and concerns.” (“asumsi dasar teori evolusi sastra formula adalah 

pola-pola literer konvensional karya karena pola-pola tersebut dimasukan ke 

dalam tatanan konvensional yang efektif bermacam-macam ketertarikan dan 

fokus kultural dan artistik kultural dan artistik yang ada”). Rosyidi (2010 : 

15) berpendapat mengenai pola-pola yang dimasukan ke dalam tatanan 

konvensional bahwasanya “proses ini dapat dilakukan melalui dialektika 

ketertarikan artistik dan kultural”. 

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas. Peneliti meyakini untuk 

mengungkapkan sastra formula, terlebih dahulu harus dicari nilai budaya 

yang menjadi karatkertistik suatu karya sastra. Selanjutnya, nilai budaya 

yang khusus dan artistik tersebut diungkapkan menggunakan dialektika. Arti 

dialektika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah hal 

berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu 

masalah. Jadi, teknik dialektika yang digunakan adalah dengan mengambil 

kutipan dan mendeskripsikannya. 

Mengenai dialektika sebagai sudut pandang, Goldmann (Rosyidi, 

2010 : 204) berpendapat :  

“sudut pandang dialektik mengukuhkan perihal tidak 

pernah adanya titik awal yang secara mutlak sahih, tidak adanya 

persoalan yang secara final dan pasti terpecahkan, karena dalam 

pandangan itu pikiran tidak pernah bergerak seperti garis lurus”. 

Lebih lanjut, penerapan teknik dialektik terhadap analisis suatu karya 

sastra, Goldmann (Rosyidi, 2010 : 205) mengemukakan : 

“teks sastra merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih 

besar, yang membuatnya menjadi struktur yang berarti. Dalam 

pengertian ini pemahaman mengenai teks sastra sebagai 

keseluruhan harus dilanjutkan dengan usaha menjelaskan 

dengan menempatkannya dalam keseluruhan yang lebih besar”.   
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Melalui proses dialektika ketertarikan atristik dan kultural ini, Cawelti 

(1976 : 33) merumuskan metode analisis formula sebagai berikut : “firs of 

all, a formula is by definition a pattern characteristic of the widest possible 

range of litterature and other media” (“pertama, sebuah formula 

merupakan sebuah karakteristik pola rentang yang paling memungkinkan 

sastra dan media lain”). Lebih lanjut, Rosyidi (2010 : 16) menambahkan : 

“Formula-formula besar yang dikaji merupakan pola-pola 

struktural dasar dalam media massa. Kajian formula merupakan 

pertahanan yang sudah ada melawan presentisme (paham 

kehadiran) karena kajian ini memaksa peneliti untuk tidak hanya 

menjelaskan arti simbol atau mitos tunggal, melainkan untuk 

mempertimbangakan hubungan antara mitos-mitos dan simbol-

simbol yang berbeda. Dengan kata lain, analisis dilakukan 

dengan mengeksplorasi pola keseluruhan literer (literary whole), 

sedangkan tema, simbol, dan mitos hanya bagian-bagaian dari 

pola-pola yang lebih besar”.  

Lalu, metode yang kedua : 

“To understand more fully the relation between artistic 

and cultural interest involved in creation of formulas, we need 

to know more about the range of cultural functions as well as 

the distictive artistic qualities of formulaic litterature.” 

(Cawelti, 1976 : 34) 

 “Untuk memahami sepenuhnya relasi antara ketertarikan 

artistik dan kultural yang dilibatkan dalam penciptaan formula, 

diperlukan pengetahuan untuk mengetahui rentang fungsi 

kultural dan kualitas artistik pembeda sastra formulaik.” 

(Cawelti, 1976 : 34)  

Menurut Rosyidi (2010 : 16) “sastra formulaik yang efektif 

bergantung pada pemaksimalan dimensi pelarian dalam sebuah kerangka 

kerja yang masih bisa diterima pembacanya karena memiliki koneksi 

dengan realitas”. Ia juga mengungkapkan “analisis ini dilakukan dengan 

mengurai relasi ketertarikan artistik dan kultural dalam penciptaan formula 
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dengan mengkaji pemaksimalan dimensi pelarian dalam kerangka yang 

dapat diterima pembaca” (Rosyidi, 2010 : 16). Kerangka kerja tersebut, 

yang mempunyai relasi terhadap pelarian pembaca, Cawelti (1976 : 34) 

menjabarkannya sebagai berikut : 

“The special artistic quality of formulaic literature was 

the result of striking a balance, appropriate to the intend 

audience,between the sense of reality or mimesis essential to art 

of any kind and the characteristics of escapist imagenative 

experience : an emphasis  on game and play,on wish-fulfilling 

forms of identification, on the creation of an integral, slightly 

remove imagenative world, and on intense, but temporary 

amotional effect like suspense, surprise, and horror, always 

controlled by a certainly of resolution” 

(“kualitas artistik khusus sastra formula adalah hasil 

keseimbangan mencolok, sesuai dengan minat pembaca, antara 

realitas atau mimesis penting pada seni apapun dan karakteristik 

pengalaman imajenatif pengalaman pelarian (eskapisme) : 

penekanan pada permainan dan bermain, pada identifikasi 

pemenuhan hasrat, pada penciptaan suatu integral, sedikit 

menghapus dunia imajinasi, dan seringkali efek emosional 

sementara seperti ketegangan, kejutan, dan ketakutan selalu 

dikontrol oleh resolusi tertentu”). 

Setelah penjelasan metode penelitian di atas berdasarkan pada teori-

teori yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka diperlukan teknik penelitian 

yang merujuk pada metode dan teori-teori tersebut. Hal ini dikarenakan 

teknik penelitian adalah tata cara penerapan suatu metode. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2002), teknik penelitian mengandung arti 

“penjabaran metode penelitian ; sistem atau metode penelitian dengan 

meneliti langsung objeknya”. Peneliti merangkum teknik-teknik penelitian 

yang digunakan dalam menganalisis roman Le Rouge et le Noir, 

diantaranya: 
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1. Asumsi-asumsi dasar sastra formula pada roman Le Rouge et le Noir 

berdasar pada tipe budaya yang Stendhal pilih dalam menciptakan 

tema-tema yang peneliti nilai memiliki formula tertentu hingga karya 

sastra ini menjadi populer. Akan tetapi, tipe budaya tersebut bukan 

menjadi fokus utama dalam menganalisis roman ini. Karena hanya 

digunakan sebagai landasan berpikir pada awal penelitian. Peneliti 

lebih menekankan pada pencarian formula-formula yang telah 

diciptakan Stendhal. Pencarian atau pengumpulan data tersebut 

menggunakan teknik studi dokumentasi.  

2. Dari teori formula yang diungkapkan Cawleti (1976), peneliti 

memfokuskan analisis formula pada fantasi moral petualangan, 

romansa dan melodrama sosial roman. Karena peneliti meyakini 

bahwa hanya tiga fantasi moral tersebut yang terdapat dalam roman Le 

Rouge et le Noir. 

3. Dari ketiga fantasi moral tersebut, observasi unsur intrinsik dilakukan 

terhadap tema, tokoh, plot, dan latar, penjabarannya adalah:  

a. Fantasi moral petualangan, menganalisis karakter tokoh yang 

tersentral pada kepahlawanan, baik individu maupun kelompok 

dalam mengatasi halangan dan bahaya, dan memenuhi beberapa 

misi moral penting. Serta latar yang menggambarkan situasi 

petualangan. 

b. Fantasi moral romansa, analisis menitikberatkan pada unsur 

intrinsik penokohan dan jalan cerita (plot). Dimana tentunya 

terdapat tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan percintaan dan 

bagaimana mereka menjalani hubungan tersebut. 

c. Pada melodrama, unsur intrinsik penokohan, latar, dan plot atau 

jalan cerita yang melodramatik menjadi perhatian peneliti dalam 

menganalisis. 
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Pada unsur intrinsik tema, penelitilah yang mengidentifikasi apa yang 

menjadi tema-tema besar dari keseluruhan cerita roman. Tema-tema 

tersebut, kaitanya dengan formula adalah sama-sama merupakan hasil 

pengklasifikasian. Seperti yang terjadi pada genre dengan formula, 

tema juga dapat dikatakan sebagai formula itu sendiri.   

4. Deskripsi formula-formula tersebut menggunakan teknik dialektika 

seperti yang M. Ikhwan Rosyidi lakukan dalam bukunya Analisis Teks 

Sastra : Mengungkap Makna, Estetika, dan Ideologi dalam Prespektif 

Teori Formula, Semiotika, Hermeneutika, dan Strukturalisme Genetik. 

5. Deskripsi hasil wawancara yang dilakukan kepada pembaca roman Le 

Rouge et Le Noir sebagai pendukung argumen-argumen peneliti.  

Setelah metode dan teknik penelitian tersusun, peneliti memerlukan 

tahapan penelitaian yang menjadi pedoman pelaksanaan. Tahapan-tahapan 

ini merupakan tuntunan langkah peneliti dalam menganalisis roman Le 

Rouge et le Noir. Tahapan penelitian kualitatif menurut Endang (Suryana, 

2007 : 5) meliputi : 

1. Menentukan permasalahan frekuensi 

2. Melakukan studi literatur 

3. Penatapan lokasi 

4. Studi pendahuluan 

5. Penetapan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, 

dokumen, diskusi terarah 

6. Analisa data selama penelitian 

7. Analisa data setelah; validasi dan reliabilitas 

8. Hasil; cerita, personal, deskrifsi tebal, naratif, dapat dibantu table 

frekuensi 

Mengadopsi tahapan penelitian tersebut, untuk penerapanya dalam 

analisis formula Cawleti, peneliti membekukan tahapan-tahapan ke dalam 

desain penelitian. Karena tahapan yang masih berupa tingkatan atau jenjang 

perlu diintegrasikan menjadi sebuah desain. Desain yang menurut Kamus 
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Besar Bahasa Indoneia (2010) berarti kerangka bentuk atau rancangan, 

merupakan tuntunan jelas dan terperinci dalam penelitian ini. Adapun 

desain penelitian yang diterapkan pada roman Le Rouge et Le Noir adalah 

sebagai berikut :  

1. Pertama-tama peneliti akan membongkar unsur-unsur intrinsik roman 

Le Rouge et Le Noir yang terbagi kedalam tiga fantasi moral 

(petualangan, romansa dan melodrama). Penyortiran unsur-unsur ini 

penting, karena tiap-tiap elemen formulaik  mempunyai penilaian 

berbeda pada setiap unsur intrinsik roman. Contoh, bila latar pada seri 

melodrama detektif klasik mempunyai peranan penting dalam 

menyihir ketertarikan pembaca, berbanding terbalik dengan yang ada 

pada fantasi moral seri melodrama.  

2. Tahapan selanjutnya, adalah mendeskripsikan hasil analisis yang telah 

dilakukan dan menyajikanya dalam tabel, agar secara sederhana 

pembaca dapat mengerti dengan penelitian ini.  Pendeskripsian 

dilakukan setelah formula-formula ditemukan di dalam roman Le 

Rouge et Le Noir. Artinya fantasi moral petualangan, melodrama, dan 

romansa, yang merupakan formula suatu karya sastra formula terdapat 

dan tergambar baik secara eksplisit maupun implisit dalam keempat 

unsur intrinsik (tema, plot, tokoh, latar). 

3. Pendeskripsian yang lebih menekankan pada plot roman Le Rouge et 

le Noir berdasar pada tema cerita atau alur tematik. Artinya plot-plot 

dikelompokan berdasarkan tema yang sama. 

4. Mengadopsi dari cara M. Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A (2010), peneliti 

dalam mendeskripsikan hasil analisis menggunakan pendekatan 

dialektika yaitu dengan mengutip dari roman dan kemudian 

dijelaskan.  



 

 
 
 
Mufni Ferdani A’daillah, 2014 
Analisis Sastra Formula Dalam Eskapisme Pembaca Pada Roman “Le Rouge et le Noir” Karya 
Stendhal 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

5. Sedangkan untuk analisis hasil wawancara terhadap pembaca roman 

Le Rouge et Le Noir. Peneliti lebih menitik beratkan pada 

pendeskripsian hasil atau tanggapan atau penilaian pembaca terhadap 

roman tersebut. Dimana sebelumnya pembaca akan diberikan 

pertanyaan yang menjurus terhadap sastra formula. Wawancara yang 

dilakukan berupa wawancara mendalam (in-depth interviewing.  

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak tersruktur ketat, 

tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada 

informan (pembaca) yang sama (Patton dalam Sutopo, 2006 : 228). 

Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi 

yang bisa dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Kelenturan dan 

kelonggaran cara ini akan mampu mengorek kejujuran pembaca untuk 

memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan 

dengan perasaan, sikap, pandangan, dan penilaian mereka terhadap 

roman Le Rouge et Le Noir. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Arikunto (2010 : 173) adalah “keseluruhan subjek 

penelitan”. Populasi yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah satu, 

yakni roman Le Rouge et Le Noir itu sendiri. Roman yang peneliti teliti 

berbentuk e-book yang peneliti dapatkan dari internet dengan alamat 

(http://www.pitbook.com/textes/htm/rouge_noir.htm), bukan print-out 

seperti buku pada umumnya. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili untuk 

dijadikan sumber data atau subjek penelitian (Setiadi, 2010 : 40). Sampel 

dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis menurut tujuan penelitian. 

http://www.pitbook.com/textes/htm/rouge_noir.htm
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1. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui jenis fantasi moral apa saja 

yang terkandung di dalam roman Le Rouge et Le Noir,sampelnya 

berjumlah empat yaitu unsur intrinsik tema, plot, tokoh, dan latar. 

2. Terakhir, untuk mengetahui penilaian pembaca terhadap roman, 

sampelnya berjumlah sepuluh karena wawancara dilakukan kepada 

sepuluh orang responden yang pernah membaca roman Le Rouge et Le 

Noir. 

3.3 Definisi Operasional 

Untuk memperjelas pemahaman mengenai operasional penelitian ini, 

peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut : 

1. Analisis Sastra Formula 

Pada dasarnya, analisis sastra formula merupakan suatu penelaahan 

karya sastra yang berdasar pada teori formula. Analisis ini bertujuan 

mencari formula dan tipe budaya pembangunnya yang sesuai dengan 

konsep sastra formula.  

2. Formula dalam Eskapisme 

Formula dalam suatu karya sastra hanya bisa diungkapkan dengan 

eskapisme. Pelarian pembaca dari dunia nyata merupakan konsep 

dasar dari eskapisme. Dalam penelitian ini, formula yang dicari adalah 

formula yang dapat menimbulkan eskapisme. 

3. Roman Le Rouge et le Noir karya Stendhal 

Roman Le Rouge et le Noir merupakan sebuah mahakarya 

(masterpiece) penulis kenamaan asal Prancis bernama Stendhal yang 

terbit pada tahun 1830. Dikatakan demikian karena roman tersebut 

telah diangkat ke layar lebar dan masih digunakan dalam 
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pembelajaran sastra. Artinya, apesiasi pembaca pada roman ini tetap 

langgeng hingga saat ini. Kepopuleran dan kelanggengan Le Rouge et 

le Noir disinyalir karena memiliki formula khusus di dalamnya. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Menurut Setiadi (2010 : 19) instrumen adalah alat yang digunakan 

untuk mencari atau mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam 

kegiatan penelitian. Ia juga mengelompokkan instrumen penelitian menjadi 

dua kelompok besar, yaitu instrumen berbentuk tes dan non-tes. Instrumen 

yang berupa tes seperti tes tulisan, tes lisan, dan tes tindakan. Sedangkan 

instrumen non-tes dapat berupa angket, pedoman obeservasi, pedomana 

wawancara, skala, sosiometri, daftar (checklist) dan lain sebagainya.  

Analisis sastra formula terhadap roman Le Rouge et Le Noir 

menggunakan dua instrumen pembantu yaitu tabel data formula, serta 

pedoman wawancara di mana keduanya termasuk ke dalam isntrumen non-

tes seperti yang diungkapkan Setiadi (2010). Kedua instrumen ini dianggap 

sebagai instrumen pembantu karena keduanya bukan merupakan alat utama 

ataupun alat pengukur pasti dalam usaha untuk mencapai tujuan penelitian 

ini. Hal ini juga dikarenakan, bahwa pada dasarnya dalam penilitian 

kualitatif, penilitilah yang menjadi alai utama penelitian. Peneliti yang 

mengumpulkan data, menganalisis, mendeskripsikan serta menyimpulkan 

hasil penelitian yang berdasarkan pada pengamatan individu. Berikut dua 

instrumen yang peneliti gunakan : 

1. Tabel data 

Setelah membongkar dan mengumpulkan data berupa unsur-unsur 

intrinsik dan kutipan-kutipan yang lalu dianalisis oleh peneliti, kemudian 

unsur-unsur tersebut dimasukan kedalam tabel yang mana akan 
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menunjukan data kesesuaian dengan sastra formula. Tabel-tabel tersebut 

lebih bersifat sebagai alat pembantu peneliti dalam menyajikan data  

hasil analisis. Tabel-tabel tersebut dibuat mengadopisi teori sastra 

formula yang dikemukakan oleh Cawelti (1976) dan diperkuat oleh 

Rosyidi (2010). Berikut kerangka tabel hasil analisis yang dibagi 

kedalam tiga fantasi moral dan satu data formula beserta tuntunan 

pengisiannya. 

Tabel 3.3.1 

Fantasi Moral Petualangan 

No. Tema Plot Tokoh Latar Penjelasan 

1. 

(identifikasi 

pembaca) 

(perunutan 

jalan cerita 

secara garis 

besar) 

(nama & 

perannya 

dalam 

fantasi 

moral 

petualangan) 

(tempat/ 

waktu yang 

berpengaruh 

pada fantasi 

moral 

petualangan) 

(keterangan 

lebih lanjut) 

2. 
(nama & 

perannya~) 

(tempat/ 

waktu~) 
~ 

3. 
(nama & 

perannya~) 

(tempat/ 

waktu~) 
~ 

 

Tabel 3.3.2 

Fantasi Moral Romansa 

No. Tema Plot Tokoh Latar Penjelasan 

1. (identifikasi (perunutan (nama & (tempat/ (keterangan 
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pembaca) jalan cerita 

secara garis 

besar) 

pasangannya 

dalam 

fantasi 

moral 

romansa) 

waktu yang 

berpengaruh 

pada fantasi 

moral 

romansa) 

lebih lanjut) 

2. 
(nama & 

pasangan~) 

(tempat/ 

waktu~) 
~ 

3. 
(nama & 

pasangan~) 

(tempat/ 

waktu~) 
~ 

 

 

Tabel 3.3.3  

Fantasi Moral Melodrama 

No. Tema Plot Tokoh Latar Penjelasan 

1. 

(identifikasi 

pembaca) 

(perunutan 

jalan cerita 

melodramatik,  

secara garis 

besar) 

(nama & 

status sosial, 

tokoh yang 

besar 

pengaruhnya 

pada fantasi 

moral 

melodrama) 

(tempat/ 

waktu yang 

berpengaruh 

pada fantasi 

moral 

melodrama) 

(keterangan 

lebih 

lanjut) 

2. (nama & 

status 

sosial~) 

(tempat/ 

waktu~) 
~ 

3. (nama & (tempat/ ~ 
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status 

sosial~) 

waktu~) 

 

Tabel 3.3.4 

Data Formula 

No. 
Fantasi 

Moral 

Unsur Intrinsik 
Jumlah 

Tema Tokoh Plot Latar 

1. Petualangan 

jika 

ada/sesuai 

beri tanda 

“√” 

jika 

ada/sesuai 

beri tanda 

“√”  

jika 

ada/sesuai 

beri tanda 

“√” 

jika 

ada/sesuai 

beri tanda 

“√” 

 

2. Romansa 

jika 

ada/sesuai 

beri tanda 

“√” 

    

3. Melodrama 

jika 

ada/sesuai 

beri tanda 

“√” 

    

Jumlah .../12 

 

Tabel data formula di atas, terdapat kolom jumlah. Jumlah tersebut 

diisi menggunakan angka yang menyatakan jumlah keseluruhan unsur 

intrinsik yang terdapat pada roman, yang sesuai dengan fantasi moral 

sastra formula, dan yang berkolerasi dengan teori formula Cawelti. Jika 

kesemua unsur intrinsik memenuhi syarat sastra formula, maka 
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jumlahnya menjadi dua belas. Lalu, jumlah keseluruhan unsur intrinsik 

yang terdapat pada roman dibagi dua belas atau per dua belas dan 

dikalikan dengan dengan seratus persen hingga didapat nilai presentase. 

jumlah formula

  
      persentase formulaik 

Hasil tersebut menjadi penilaian kesesuaian formulaik roman. 

Akantetapi, perlu ditekankan bahwa penilain tersebut tidak lebih dari 

angka presentase kesesuaian pendukung semata. Karena hasil yang 

sebenarnya dari penelitian berupa deskripsi, sesua karakter penelitiannya 

–kualitatif.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan telah peneliti 

siapkan untuk mengumpulkan informasi dari pembaca, yaitu: 

a. Apakah anda pernah membaca roman Le Rouge et Le Noir? Jika iya 

berapa kali anda membaca roman tersebut? 

b. Kapan anda membaca roman Le Rouge et Le Noir? 

c. Bagian mana saja(cerita) yang anda sukai atau anda anggap penting 

bagi jalan cerita roman Le Rouge et Le Noir? 

d. Apakan anda berasumsi bahwa bagain tersebut merupakan klimaks 

cerita dari roman Le Rouge et Le Noir? 

e. Apakah anda, dalam membaca roman Le Rouge et Le Noir, 

mengkhayalkan atau berimajinasi bahwa anda berada atau terbawa 

jalan ceritanya? Jika iya jelaskan! 

f. Apakah anda pernah memikirkan/terlintas di benak anda mengapa 

roman Le Rouge et Le Noir yang sudah berusia lebih dari dua abad 

masih bertahan dan menjadi salah satu primadona kesusastraan 
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Prancis? Jika ya apa yang anda dapatkan dari hasil pemikiran 

tersebut? 

g. Tahukah anda tentang teori sastra formula yang dikemukakan oleh 

John G. Cawelti? 

h. Apakah anda pernah berasumsi bahwa Stendhal dalam menulis 

roman Le Rouge et Le Noir menggunakan formula khusus? 

i. Apakah menurut anda kisah-kisah petualanagan, percintaan atau 

romansa, dan melodrama sosial merupakan suatu stereotip budaya 

yang bersifat universal(berterima di mana saja)? 

j. Apakah menurut anda unsur petualangan, percintaan(romansa), dan 

melodrama sosial terdapat pada roman Le Rouge et Le Noir? Jika ya, 

adakah contoh unsur yang terdapat pada salah satu bagian cerita 

yang anda suakai? 

k. Setujukah anda jika roman Le Rouge et Le Noir dinyatakan sebagai 

roman formulaik yang memiliki stereotip budaya yang bersifat 

universal sehingga dapat diterima di berbagai tempat dan waktu? 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti terapkan di dalam penelitian 

ini yang pertama adalah studi dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data 

dengan mencatat data-data yang sudah ada, seperti dalam buku-buku, 

catatan-catatan dan sebagainya (Riyanto, 2001 : 103). Lalu, kedua adalah 

wawancara kepada pembaca roman Le Rouge et Le Noir. Wawancara 

tersebut dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang berguna sebagai 

pendukung argumen peneliti dalam menganalisis. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang peneliti rumuskan : 
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1. Pengumpulan data, pertama peneliti menyiapkan data-data yang akan 

diteliti. Pertama unsur-unsur intrinsik roman, kedua hasil wawancara 

kepada pembaca. 

2. Identifikasi data, peneliti mengidentifikasi data-data tersebut (unsur-

unsur intrinsik) berdasarkan fantasi moral sastra formula. 

3. Klasifikasi data, setelah teridentifikasi, peneliti kemudian 

mengklasifikasi dan menyusun data-data tersebut menurut kelas-

kelasnya, kelas-kelas yang dimaksud adalah tiga fantasi moral yang 

akan dianalisis yaiu petualangan, percintaan, dan melodrama sosial.   

4. Analisis data, analisis dilakukan terhadap data-data yang sudah tersortir 

dengan menganalisa dan mengkaji kaitannya asumsi sastra formula 

dengan tiga fantasi moral yang terdapat pada roman Le Rouge et Le 

Noir. 

5. Deskripsi dan kesimpulan, terakhir, penjabaran dan pendeskripsian 

diperlukan untuk menjelaskan hasil akhir penelitian yang mana hasil 

wawancara digunakan sebagai penguat argumen. 


