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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Dalam bab ini diuraikan (1) metode penelitian, (2) sumber data dan jenis data,    

(3) teknik pengumpulan data, dan (4) model analisis data. Jabaran lebih lanjut dari 

masing-masing hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.  

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dinyatakan sebagai penelitian kualitatif 

karena pelaksanaan penelitian ini  menggunakan beberapa konsep dan prinsip metodologis 

penelitian kualitatif (Bodgan & Biklen, 1982). Beberapa konsep dan prinsip metodologis yang 

dimaksud, di antaranya berupa konsep atau asas tentang sumber data, pengumpulan data, 

analisis data, dan keabsahan data. Adapun penggunaan beberapa konsep dan prinsip yang 

dimaksud disesuaikan dengan keperluan penelitian.  

 

B.  Sumber Data dan Data 

1.  Sumber Data 

Sumber data penelitian ini dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih dari buku 

Dongeng Pengantar Tidur yang ditulis oleh M. B. Rahimsyah A. R(2003). dan sastra lisan Kong-

Jui Pat-Jui yang berasal dari Korea yang ditulis kembali dan dialihbahasakan oleh Ibnu 

Wahyudi dalam buku Dongeng-Dongeng terbaik dari Korea (2014) 

2.   Data Penelitian 

Wujud data dalam penelitian ini berupa data aktan yang dikemukakan oleh Griemas.
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi atau kajian 

kepustakaan. Teknik ini digunakan karena sumber data penelitian ini merupakan dokumen. 

Penentuan teknik dokumentasi ini didasarkan pada sifat sumber data yang hermeneutis-

fenomenologis dan sifat ideografis data. Adapun langkah-langkah pengumpulan datanya adalah 

sebagai berikut. 

1. Peneliti membaca secara kritis, teliti, dan cermat teks cerita Bawang Merah 

Bawang Putih  di dalam buku Dongeng Pengantar Tidur karya M. B. Rahimsyah 

A. R.  

2.  Peneliti mencari dongeng Korea yang memilik jalan cerita yang mirip dengan cerita 

bawang merah dan bawang putih, yaitu certia Culasnya Pat-Jui Malangnya Kong-Jui 

yang ditulis kembali dan dialihbahasakan oleh Ibnu Wahyudi dalam buku Dongeng-

Dongeng terbaik dari Korea (2014) karena edisi dalam bahasa Korea tidak 

ditemukan. 

3. Peneliti melakukan pengumpulan data dongeng Kong-Jui Pat-Jui. 

 

D.  Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

interaktif-dialektik atau bolak-balik menurut keperluan dan kecukupan, sedangkan analisis 

data penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan teknik pemahaman arti secara 

mendalam (Faruk, 1994:122). Dengan teknik tersebut, analisis dilakukan secara serempak 

atau sekaligus, bolak-balik, dan berulang-ulang sampai diperoleh deskripsi struktur 

dongeng dan interpretasi persamaan dan perbedaan dongeng Bawang Merah Bawang 
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Putih dan dongeng Kong-Jui Pat-Jui. Hal ini berarti dalam proses pengumpulan data, 

secara serempak peneliti mereduksi, dan menyajikan data sebelum menganalisis data 

untuk memperoleh kesimpulan akhir mengenai perbandingan dongeng Bawang Merah 

Bawang Putih dan Kong-Jui Pat-Jui. Jika simpulannya dipandang kurang memadai, 

terutama penghayatan dan pemahamannya belum memadai, maka peneliti wajib 

mengulang kembali proses pengumpulan data dan analisis data sampai memperoleh 

simpulan. 

 


