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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan  

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti terhadap persoalan 

yang diangkat. Melalui pendekatan maka akan diketahui metode penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  

Berdasarkan pendekatan di atas, maka data yang dianalisis berbentuk 

fenomena, bukan berupa angka-angka. Sehingga data yang dikumpulkan berupa 

kutipan-kutipan dari bagian-bagian cerita yang mencerminkan pembongkaran 

kepercayaan masyarakat Jawa yang terdapat dalam novel tilogi Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari. 

Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, 

pemikiran orang secara individu maupun kelompok. “Mc dan Achumacker 

menyatakan bahwa penilitian kualitatif berangkat dari filsafat kontruktivisme 

yang memandang kenyataan itu berdemensi jamak, interaktiv dan menuntut 

interpretasi berdasarkan pengalaman sosial”. (Sukmadinata, 2013: 60-200). 

Kualitatif memberikan perhatian terhadap data dalam hubungannya dengan 

konteks. Dalam penelitian sastra metode penelitian kualitatif memiliki sumber 

data berupa karya, naskah, dan sumber data lainnya, sedangkan datanya berupa 

kata-kata dan kalimat. Metode kualitatif memiliki ciri-ciri yang dijelaskan oleh 

Ratna (2004: 47-48), sebagai berikut: 
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a. Memberikan perhatian utama pada makna dan pesan, sesuai dengan hakikat 

objek, yaitu sebagai studi kultural. 

b. Lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil penelitian sehingga 

hasil selalu berubah. 

c. Tidak ada jarak antara subjek penelitian dengan objek penelitian, subjek 

penelitian sebagai instrumen utama, sehingga terjadi interaksi langsung. 

d. Desain dengan kerangka penelitian bersifat sementara sebab penelitian 

bersifat terbuka. 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan hal yang sangat 

berguna untuk mengetahui hasil penelitian. Data merupakan hasil yang diperoleh 

dari sumber. Dilihat dari jenis penelitian, maka data yang dihasilkan dari 

penelitian ini berupa kata atau kalimat. Berdasarkan masalah yang telah 

dirumuskan, maka data yang diperoleh adalah: (1) Dominasi kepercayaan 

masyarakat Jawa dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari. (2) Hegemoni kepercayaan masyarakat Jawa dalam novel trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari,(3) Dekonstruksi kepercayaan 

masyarakat Jawa dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 

Tohari. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber 

primer dan sumber skunder. Sumber data primernya yaitu novel trilogi Ronggeng 
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Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari cetakan kesepuluh tahun 2015. Novel ini 

pertama kali diterbitkan oleh PT Gramedia Utama pada tahun 2003 sebagai 

penyatuan dari trilogi yang terdiri buku pertama catatan buat emak, buku kedua 

Lintang Kemukus Dini Hari dan buku ketiga Jentera Bianglala, ketiga buku 

tersebut diterbitkan menjadi satu buku oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama 

dengan tebal 406 halaman. Sedangkan sumber skundernya diambil dari buku, 

jurnal, skripsi, makalah, artikel, blog internet dan sumber lainnya yang 

mendukung. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi 

karena objek kajian berupa teks atau dokumen. Teknik pengambilan data 

penelitian ini adalah:  

1. Menentukan teks yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu novel trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk. 

2. Membaca secara cermat dan secara keseluruhan novel trilogi Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari untuk mendapatkan gambaran tentang 

tema umum novel tersebut. 

3. Mengidentifikasi bagian-bagian cerita dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh 

Paruk karya Ahmad Tohari sesuai dengan tujuan penelitian. 

4. Mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan. 
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5. Memasukkan data yang diambil dari novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari ke dalam tabel. 

6. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan 

data ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses analisis data 

sehingga dapat diperoleh pemahaman serta pengertian yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu Dekonstruksi Kepercayaan Masyarakat Jawa 

dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 

D. Indikator Penelitian 

Indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. 

Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih terfokus pada 

objek permasalahan di dalam penelitian. Indikator penelitian dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

Tabel 1 

Indikator Penelitian 

Dekostruksi Kepercayaan Masyarakat Jawa Dalam  Novel Trilogi 

Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari  

 
No Aspek Fokus Indikator Teknik Pemunculan 

dalam Novel 

1.  Dominasi 

Kepercayaan 

Masyarakat 

Jawa 

a. Kepercayaan 

masyarakat 

dominan 

1. Percaya terhadap dewa-

dewa 

2. Percaya terhadap mahluk-

mahluk halus 

3. Percaya terhadap 

kekuatan sakti 

4. Percaya mengenai hidup 

dan mati 

1. Teknik analitik 

2. Teknik dramatik  

a. Cakapan 

b. Tingkah laku 

c. Pikiran dan 

perasaan 

d. Arus kesadaran 

e. Reaksi tokoh 

lain 

  b. Kepercayaan 

masyarakat 

Subaltern 

1. Tidak percaya terhadap 

dewa-dewa 

2. Tidak percaya terhadap 

mahluk halus 

3. Tidak percaya terhdap 

kekuatan sakti 

4. Percaya mengenai hidup 

dan mati 

1. Teknik analitik 

2. Teknik dramatik  

a. Cakapan 

b. Tingkah laku 

c. Pikiran dan 

perasaan 

d. Arus kesadaran 

e. Reaksi tokoh 
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lain 

2 Hegemoni 

Kepercayaan 

Masyarakat 

Jawa 

a. Hegemoni 

melalui 

masyarakat  

intelektual 

organik 

1. Penetrasi kepercayaan 

oleh masyarakat 

sipil/biasa 

2. Penetrasi kepercayaan 

melalui tempat-tempat 

non formal seperti tempat 

paguyuban,  rumah, 

ladang, di bawah pohon 

dan lain sebagainya. 

1. Teknik analitik 

2. Teknik dramatik  

a. Cakapan 

b. Tingkah laku 

c. Pikiran dan 

perasaan 

d. Arus kesadaran 

e. Reaksi tokoh 

lain 

b. Hegemoni 

melalui 

masyarakat 

intelektual 

tradisional 

1. Penetrasi kepercayaan 

oleh masyarakat ilmiah 

seperti guru, jaksa, polisi, 

tentara, ekonom, 

sastrawan dan lain 

sebagainya. 

2. Penetrasi kepercayaan 

melalui tempat-tempat 

formal seperti sekolah, 

kampus, kantor, 

pengadilan dan lembaga-

lembaga pemerintahan. 

1. Teknik analitik 

2. Teknik dramatik  

a. Cakapan 

b. Tingkah laku 

c. Pikiran dan 

perasaan 

d. Arus kesadaran 

e. Reaksi tokoh 

lain 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen berarti alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, tetapi 

dalam penelitian sastra instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Posisi peneliti 

sebagai instrumen terkait dengan ciri penelitian sastra yang berorientasi kepada 

teks, bukan kepada sekelompok individu yang menerima perlakuan tertentu. 

Buruk tidaknya data yang diperoleh tergantung semata-mata kepada peneliti 

selaku instrumen. 

Tabel 2 

Instrumen Pengumpulan Data 

 

No Teknik 

Pemunculan 

Dalam Novel 

Kode Data Interprestasi Deskripsi 

1 Cakapan DKMJ/D/HL

M/PRGF/BRS 

- - - 

2 Analitik  DKMJ/S/HLM - - - 
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/PRGF/BRS 

3 Arus Pikiran 

dan Perasaan 

HKMJ/IO/HL

M/PRGF/BRS 

- - - 

4 Reaksi Tokoh 

Lain. Dll 

HKMJ/IT/HL

M/PRGF/BRS 
- - - 

 

 

Keterangan: 

DKMJ : Dominasi Kepercayaan Masyarakat Jawa 

HKMJ : Hegemoni Kepercayaan Masyarakat Jawa 

D  : Kepercayaan Dominan Masyarakat Jawa 

S  : Kepercayaan Subaltern Masyarakat Jawa 

IO  : Hegemoni Melalui Masyarakat Intelektual Organik 

IT  : Hegemoni Melalui Masyarakat Intelektual Tradisional 

HLM : Halaman 

PRGF : Paragraf 

BRS : Baris 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Parukkarya Ahmad 

Tohari ini ada tiga komponen pokok, yaitu: 1) Reduksi data; 2) Display data; dan 

3) Verifikasi data. Adapun keterangannya sebagai berikut: 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul 

dari catatan-catatan di objek penelitian. 
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2. Penyajian data (display data) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya terlebih dahulu.  

Penelitian ini menggunakan model analisis Interaktif, yakni antara ketiga 

komponen tersebut di atas berlaku saling jalin secara paralel.  

G. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persipan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan judul penelitian yaitu Dekonstruksi Kepercayaan Masyarakat Jawa 

Dalam Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari 

b. Konsultasi judul penelitian. 

c. Tinjauan kepustakaan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membaca novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk  secara berulang-ulang. 

b. Mengidentifikasi kata atau kalimat yang berkaitan dengan dekonstruksi 

kepercayaan masyarakat Jawa. 

c. Mengklasifikasi data yang berkaitan dengan dekonstruksi kepercayaan 

masyarakat Jawa. 
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d. Mendeksripsikan dan menginterprestasi data yang berkaitan dengan 

dekonstruksi kepercayaan masyarakat Jawa. 

3. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun naskah laporan. 

b. Revisi laporan. 

c. Menyusun laporan dalam bentuk skripsi dengan menggunakan sistematika 

penelitian. 

d. Ujian pertanggungjawaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


