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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bagian metode penelitian, peneliti memaparkan mengenai (1) 

metode penelitian, (2) sumber data, (3) teknik penelitian, (4) definisi operasional. 

3.1 Metode Penelitian 

 Dalam suatu penelitian yang sifatnya ilmiah diperlukan adanya metode 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian Kekerasan Berbasis Gender 

dalam Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado adalah metode deskriptif analisis. 

Deskripsi analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis.  

 Melalui metode penelitian ini, peneliti akan menganalisis struktur, 

kekerasan berbasis gender, dan mengenai perjuangan tokoh perempuan dalam 

relasinya dengan tokoh lain dalam novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado. 

Setelah mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan masalah-masalah, 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan 

kritik sastra feminis sehingga didapatkan kesimpulan berupa kekerasan berbasis 

gender yang terdapat dalam novel Mimi lan Mintuna karya Remy Sylado. 

3.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Mimi lan Mintuna karya 

Remy Sylado yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta pada 

tahun 2007 dengan ketebalan 292 halaman. 

 

3.3 Teknik Penelitian 

 Peneliti tidak dapat menganalisis suatu kajian dengan langsung menarik 

kesimpulan tanpa mengikuti beberapa peraturan yang tertuang dalam teknik 

penelitian. Teknik dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 
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3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sumber yang relevan 

dengan penelitian Kekerasan Berbasis Gender dalam Mimi lan Mintuna Karya 

Remy Sylado seperti buku-buku mengenai gender di antaranya Sangkan Paran 

Gender oleh Irwan Abdullah (ed) dan Analisis Gender dan Transformasi Sosial 

oleh Mansour Fakih; jurnal sastra di antaranya jurnal perempuan Trafficking dan 

Kebijakan dan jurnal Metasastra; penelitian terdahulu yang relevan di antaranya 

penelitian yang dilakukan Tineke Hellwig In The Shadow of Change dan 

Yulianeta dengan penelitiannya Representasi Ideologi Gender dalam Novel 

Saman; serta data dari internet seperti www.jurnalperempuan.org yang dapat 

dapat dijadikan rujukan penelitian 

. 

3.3.2 Teknik Pengolahan Data 

 Data-data yang diperoleh peneliti kemudian akan diolah dan dilakukan 

sebuah analisis. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan pendekatan 

struktural, dan kritik sastra feminis. Pendekatan struktural Todorov dipilih dan 

akan digunakan untuk menganalisis struktur novel Mimi lan Mintuna karya Remy 

Sylado ini.. Sementara melalui kritik sastra feminis dan perspektif gender akan 

didapatkan jenis kekerasan gender dan perjuangan tokoh perempuan dalam 

relasinya dengan tokoh lain dalam novel. Berikut adalah langkah kerja penelitian 

ini. 

1. Peneliti melakukan analisis struktur yang menggambarkan kekerasan  

berbasis gender pada novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado. 

Analisis   struktur tersebut meliputi analisis alur dan pengaluran, tokoh, 

latar, dan tipe  penceritaan. 

2. Peneliti melakukan analisis mengenai bentuk kekerasan berbasis gender    

    pada novel Mimi Lan Mintuna karya Remy Sylado pendekatan kritik 

sastra   

http://www.jurnalperempuan.org/
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    feminis. Kekerasan gender yang dianalisis meliputi bentuk 

pemerkosaan,    

    tindakan pemukulan dan serangan dalam rumah tangga (domestic 

violence),   

    pelacuran (prostitution), pornografi, dan pelecehan seksual (sexual and  

    emotional harassment). 

3. Peneliti melakukan analisis perjuangan perempuan dalam menghadapi      

    persoalan kekerasan berbasis gender. 

 4. Peneliti menarik dan merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang  

       diperoleh dan dianalisis. Hal ini dilakukan untuk menjawab bagaimana   

       kekerasan berbasis gender yang terdapat dalam novel Mimi lan Mintuna  

       karya Remy Sylado sebagai masalah utama dalam penelitian. 

Untuk memudahkan penelitian, penulis membuat alur penelitian yang 

merupakan kerangka berpikir penelitian dalam bentuk bagan, sebagai berikut. 
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Bagan 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

  

  

Kritik Sastra Feminis 

- Tinjauan Feminisme terhadap 

struktur teks  

- Tinjauan feminisme terhadap  

  perjuangan perempuan dalam  

 menghadapi persoalan kekerasan 

berbasis gender 

 

Struktur novel Mimi lan 

Mintuna karya Remy Sylado 

(Todorov) 

 

- Analisis pengaluran  

- Analisis alur  

- Analisis tokoh  

- Analisis latar 

- Analisis tipe penceritaan 

 

NOVEL MIMI LAN MINTUNA KARYA REMY SYLADO 

 Mengisahkan perjuangan melawan kejahatan trafficking  

 Kekerasan gender sebagai masalah dan penyebab terjadinya trafficking 

KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM NOVEL MIMI LAN MINTUNA 

KARYA REMY SYLADO 

-Bentuk kekerasan berbasis gender 

-Perjuangan perempuan dalam menghadapi persoalan kekerasan berbasis gender 

 

 



31 
 

Adisty Kusuma Wardhani, 2015 
Kekerasan Berbasis Gender Dalam Novel Mimi Lan Mintuna Karya Remy Sylado 
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu 

 Dalam menganalisis struktur dan kekerasan berbasis gender dalam novel, 

peneliti melakukan langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah yang dimaksud 

adalah sebagai berikut. 

1. Menyebutkan identitas novel berupa judul novel. 

2. Menganalisis struktur novel (Todorov), yaitu pengaluran, alur, tokoh, latar, dan 

aspek penceritaan, dan mengkaji apakah dalam setiap unsur tersebut 

menggambarkan kekerasan berbasis gender. 

3. Menganalisis bentuk kekerasan berbasis gender dengan menggunakan 

pendekatan kritik sastra feminis. 

4. Menganalisis perjuangan perempuan dalam menghadapi persoalan kekerasan 

berbasis gender dengan menggunakan pendekatan kritik sastra feminis. 

 Analisis akan dilakukan dengan acuan seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 3.1 

Pedoman Analisis Struktur Novel 

No. Aspek Analisis Acuan Analisis 

1. Pengaluran a) Bagaimanakah uraian sekuen dalam 

pengaluran novel Mimi Lan Mintuna? 

 

2. Alur a) Bagaimanakah uraian fungsi utama 

dalam alur novel Mimi Lan Mintuna? 

3. Tokoh a) Siapa tokoh utama dalam novel Mimi 

Lan Mintuna? 

b) Bagaimanakah perwatakan tokoh 

utama dalam novel Mimi Lan Mintuna? 

c) Siapa tokoh tambahan dalam novel 

Mimi Lan Mintuna? 

d) Bagaimanakah perwatakan tokoh 

tambahan dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 

3. Latar a) Bagaimanakah latar tempat yang 

tergambar dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 

b) Bagaimanakah latar waktu yang 

tergambar dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 

c) Bagaimanakah latar sosial yang 

tergambar dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 
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4. Penceritaan a) Bagaimanakah jenis penceritaan yang 

terdapat dalam novel Mimi Lan Mintuna? 

b) Bagaimanakah tipe penceritaan yang 

terdapat dalam novel Mimi Lan Mintuna? 
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Tabel 3.2 

Pedoman Analisis Kekerasan Berbasis Gender dalam Novel  

Berdasarkan Kritik Sastra Feminis 

 

 

No. Aspek Analisis Acuan Analisis 

1. Bentuk kekerasan berbasis 

gender 

a) Bagaimanakah bentuk pemerkosaan 

yang tergambar dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 

b) Bagaimanakah bentuk pemukulan dan 

serangan fisik dalam rumah tangga yang 

tergambar dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 

c) Bagaimanakah bentuk pelacuran yang 

tergambar dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 

d) Bagaimanakah bentuk pornografi yang 

tergambar dalam novel Mimi Lan 

Mintuna? 

e) Bagaimanakah bentuk pelecehan 

seksual yang tergambar dalam novel 

Mimi Lan Mintuna? 

 

2. Perjuangan perempuan dalam 

menghadapi  persoalan 

kekerasan berbasis gender 

a) Bagaimanakah bentuk perjuangan 

perempuan dalam menghadapi persoalan 

kekerasan berbasis gender dalam novel 

Mimi Lan Mintuna? 
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3.4  Definisi Operasional 

 Sesuai dengan judul, permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, 

penelitian ini meliputi beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut perlu ditegaskan 

terlebih dahulu definisinya agar penelitian ini jelas dan tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami maksudnya. Adapun konsep-konsep yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Kekerasan Berbasis Gender  

 Kekerasan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan cedera secara psikis 

maupun fisik seseorang, sedangkan gender adalah perbedaan perilaku antara laki-

laki dengan perempuan yang merupakan hasil konstruksi masyarakat dan kultural. 

Jadi, dapat dipahami bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu tindakan yang 

menyebabkan kekerasan fisik maupun psikis yang disebabkan asumsi gender 

tertentu. Yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender yaitu bentuk 

pemerkosaan, tindakan pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga dan 

anak-anak, penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin, pelacuran, pornografi, 

pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana, kekerasan terselubung, dan 

pelecehan seksual. 

 

2. Novel 

 Novel adalah cerita rekaan yang mengemukakan sesuatu yang lebih bebas, 

detail, kompleks, dan rinci daripada cerpen. Novel merupakan struktur pikiran 

yang tersusun dari unsur-unsur yang padu. 

3. Kritik Sastra Feminis 

Kritik sastra feminis merupakan sebuah kritik sastra yang memandang 

sastra dengan kesadaran khusus bahwa ada perbedaan penting dalam jenis 

kelamin dan perebutan makna karya sastra. 


