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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan  

Pendekatan dalam penelitian sangatlah penting, pendekatan penelitian 

merupakan cara melihat peneliti terhadap persoalan yang akan 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. Data yang dikumpukan berupa kutipan-

kutipan dari bagian-bagian cerita yang menggambarkan tentang hegemoni 

kekuasaan dalam novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani 

menggunakan pendekatan.  

Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi. Kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

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

pemikiran orang secara individu maupun kelompok. 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: 

a. Memberikan perhatian utama pada makna dan pesan, sesuai dengan hakikat 

objek, yaitu sebagai studi kultural. 
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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. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

a) Data 

 Data merupakan catatan atas kumpulan fakta. Data dalam penelitian ini 

adalah satuan cerita berupa kalimat, frasa, kata, dan ungkapan. Novel yang akan 

dijadikan penelitian yaitu novel yang berjudul “Dewi Kencana Wungu” karya 

Zhaenal Fanani. Data yang akan penulis teliti adalah berkenaan dengan hegemoni 

kekuasaannya yang akan diperoleh atau diambil dalam novel tersebut. 

b) Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa novel karya 

Zhaenal Fanani berjudul “Dewi Kencana Wungu”, cetakan pertama pada bulan 

September tahun 2016, di Yogyakarta, penerbit Diva press dengan ukuran novel 

15,5x24 cm, dengan banyak 332 halaman.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter, yaitu 

dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi alat kunci untuk dapat 
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menentukan data yang dilihat dari segi kalimat, kata maupun ungkapan yang 

mengandung nilai relasi kekuasaan pada novel Dewi Kencana Wungu karya 

Zhaenal Fanani. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan 

data penelitian ini adalah antara lain: 

a) Peneliti membaca berulang-ulang teks novel “Dewi Kencana Wungu” karya 

Zhaenal Fanani sehingga menemukan pemahaman data secara keseluruhan, 

dengan menelaah unsur relasi kekuasaan pada tokoh. 

b) Mendeskripsikan dan mengklasifikasikan, data yang berupa kalimat, frasa, 

kata, dan kutipan pada novel yang mengandung unsur hegemoni kekuasaan 

sehingga mampu melahirkan suatu jawaban yang muncul dari novel yang 

dikaji. 

c) Mendeskripsikan dan menginterpretasikan sistem hegemoni kekuasaan pada 

tokoh dalam novel “Dewi Kencana Wungu” karya Zhaenal Fanani 

d) Mendeskripsikan dan menginterpretasikan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya hegemoni kekuasaan pada novel “Dewi Kencana Wungu” karya 

Zhaenal Fanani. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen pengumpulan data dokumentasi data-data yang bersifat dokumen 

yakni berupa buku-buku yang berkenaan dengan yang diteliti, dengan 

menggunakan alat berupa tabel yang berisi kolom dengan penjelasan bahwa pada 

tabel, kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah kode, kolom ke tiga 

data, kolom ke empat bentuk atau fungsi hegemoni kekuasaan melalui 

pengungkapan tokoh dalam novel “Dewi Kencana Wungu” karya Zhaenal Fanani, 



32 
 

 
 

kolom ke lima deskripsi dan kolom ke enam interpretasi, kolom tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Instrumen Penjaring Data/Korpus 

Hegemoni Kekuasaan pada Novel Dewi Kencana Wungu 

Karya Zhaenal Fanani 

No. 
Kode Data Bentuk Deskripsi Interpretasi 

1. M/22-6/1     

2. I/26-6/1     

3. S/26-6/1     

4. A/26-6/1     

5.      

Keterangan: 

M  : Memaksa 

I  : Imbalan 

S  : Sah 

A  : Ahli 

22  : Halaman 

6  : Paragraf 

1  : Nomer data yang diperoleh 

 Pemberian kode-kode tersebut diperoleh dari aspek permaslahan indikator 

data pada novel yang mengungkap kalimat, kata atau frasa yang mengandung 

unsur relasi kekuasaan pada novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani, 
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dan bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam proses pengumpulan data, 

memahami kode-kode data yang diberikan, maka diberikan keterangan dari kode-

kode tersebut. 

 

3.5 Indikator Penelitian 

Indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. 

Indikator penelitian berfungsi untuk membantu meneliti agar lebih terfokus pada 

objek permasalahan di dalam penelitian. Indikator penelitian dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Indikator Penelitian 

Relasi Kekuasaan dalam Novel Dewi Kencana Wungu  

karya Zhaenal Fanani 

 

No Kajian Aspek Indikator 

1.  Bentuk 

hegemoni 

kekuasaan pada 

tokoh 

Memaksa  1. Keras 

2. Licik 

Imbalan 1. Patuh 
2. Disiplin 
3. Kerja keras 

  Sah 

 

1. Dipercaya 

2. Berpengalaman 
3. Kedudukan tinggi  

  Ahli  1. Ahli 

2. Berkuasa 
3. Mempunyai 

kemampuan 

2. Fungsi 

hegemoni 

kekuasaan 

Menunjukkan adanya 
kelas dominan 

1. Menciptakan ketakutan 
2. Menciptakan kepatuhan 
3. Untuk mempengaruhi  

4. Untuk menguasai 
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3.6 Analisi Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini, merupakan penelitian dekriptif. Pada 

penelitian ini, penelitian mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan 

hegemoni kekuasaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang berupa kata, 

kalimat atupun ungkapan pada novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal 

Fanani. 

 Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Mengumpulkan data dari novel Dewi Kencana Wungu karya Zhaenal Fanani. 

(2) Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan urutan 

rumusan masalah, yakni berupa relasi kekuasaan pada novel Dewi Kencana 

Wungu karya Zhaenal Fanani. 

(3) Korpus data dan mengkodifikasi data yang digunakan untuk memperjelas 

data yang akan dianalisis. 

(4) Menarik kesimpulan dan beberapa penafsiran terhadap data yang telah 

dianalisis. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Pengecekan keabsahan lebih ditekankan di dalam sebuah penelitian, untuk 

menjaga objektivitas baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Pengecekan 

keabsahan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada data, kemudian selanjutnya 

dilakukan pengecekan keabsahan temuan melalui pengamatan reduksi data secara 

berulang-ulang, ketekunan, kesungguhan, ketelitian, dan kecermatan peneliti 
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dalam mengamati dan mengidentifikasi data kemudian pengecekan keabsahan 

ulang oleh pakar penelitian.  

3.8 Tahap-tahap Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti 

dalam melakukan penelitian dari awal hingga penelitian benar-benar selesai. 

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap kegiatan yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah:

1) Menentukan judul penelitian.

2) Permasalahan yang ditemukan pada awal dijadikian rumusan masalah

sementara.

3) Mengkonsultasikan judul dan rumusan masalah.

4) Tinjauan kepustakaan.

5) Konsultasi rancangan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksaan ini adalah:

1) Membaca novel secara berulang-ulang

2) Mengolah data meliputi mengidentifikasi bentuk hegemoni kekuasaan tokoh

dan fungsi hegemoni pada tokoh yang terdapat dalam novel.

3) Mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi kekuasaan

pada novel.

4) Mendeskripsikan dan menginterpretasikan data.

c. Tahap Penyelesaian
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Pada tahapan ini, peneliti telah menemukan jawaban dari masalah yang 

diteliti. Maka kegiatan yang dilakukan pada tahap penyelesain melipiti: 

1) Menyusun dan menulis laporan penelitian. 

2) Revisi laporan. 

3) Menyusun laporan dalam bentuk skripsi dengan menggunakan sistematika 

penelitian. 

4) Ujian pertanggungjawaban. 


