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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan 

menggunakan pendekatan hegemoni dengan nenggunakan buku “Kritik Antonio 

Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga” karya Muhadi Soegiono. Data 

yang digunakan merupakan data yang sudah dipilah dan dispesifikasikan sesuai 

dengan jenis-jenis data yang digunakan. Data diambil sesuai dengan kebutuhan 

yang akan melengkapi rumusan masalah pada bagian latar belakang di atas. 

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian deskriptif kualtitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, 

mengadakan analisis data secara induktif. Mengarahkan sasaran penelitiannya 

pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan 

proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat 

kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat 

sementara. 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pendekatan deskriptif kualitatif  merupakan suatu pendekatan yang mengungkap 

situasi sosial tertetu dengan mendiskripsikan, mengeksploitasi, menjelaskan, dan 

memprediksi kejadian-kejadian pada setting sosial dengan kenyataan secara benar, 

dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data. 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian sastra merupakan cara yang dipilih oleh peneliti dengan 

mempertimbangkan bentuk, isi dan sifat sastra sebagai subjek kajian. Penelitian 

pada kali ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu 

metode yang mengutamakan pada kedalaman penghayatan terhadap interaksi 

antar konsep yang sedang dikaji. Metode penelitian deskriptif kualitatif secara 

keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam 

bentuk deskripsi, serta mementingkan proses daripada hasil yang ingin mengkaji 

tentang hegemoni tokoh utama dan pengaruh hegemoni terhadap tokoh utama 

dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

Penelitiaan ini bersifat deskriptif, penelitian bersifat deskriptif adalah cara 

peneliti untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu 

gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain 

di masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan sifat deskriptif ini karena 

ingin mendeskripsikan dan menginterpretasikan hegemoni tokoh utama dan 

pengaruh hegemoni terhadap tokoh utama dalam novel Kubah karya Ahmad 

Tohari. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan dari mana informasi mengenai 

fokus penelitian diperoleh, dengan kata lain sumber data merupakan subjek 

penelitian dari mana data diperoleh. Sumber data yang akan digunakan sebagai 

bahan penelitian, yaitu novel Kubah karya Ahmad Tohari. Novel dengan 
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ketebalan 192 halaman ini merupakan cetakan ketiga yang diterbitkan oleh PT 

Gramedia Pustaka Utama tahun 2005 di Jakarta. 

3.4 Data Penelitian 

Data merupakan segala fakta, keterangan atau angka tentang suatu hal 

yang dapat menggambarkan suatu keadaan dan dapat dijadikan bahan untuk suatu 

informasi. Oleh karena itu, kualitas dan ketepatan pengambilan data tergantung 

pada ketajaman menyeleksi yang dipandu oleh penguasaan konsep atau teori. 

Data yang diperoleh berupa frasa kalimat sesuai dengan (1) hegemoni tokoh 

utama dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari (2) pengaruh hegemoni terhadap 

kehidupan tokoh utama dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

3.5 Indikator Penelitian 

Indikator-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 3.1 

Indikator Penelitian 

Hegemoni Tokoh Utama dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari 

 

No. Aspek Fokus Indikator 

1. Hegemoni  a) Kebudayaan 

 

 

 

 

 

1) Kebudayaan sebagai disiplin 

batiniah seseorang, yang 

merupakan pencapaian suatu 

kesadaraan yang lebih tinggi. 

2) Kebudayaan mendukung 

seseorang berhasil dalam 

memahami nilai historis 

dirinya, fungsinya di dalam 

kehidupan, hak-hak dan 

kewajibannya. 
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b) Ideologi, 

kepercayaan 

dan kebiasaan 

umum 

 

Penyebarannya melalui gagasan-

gagasan atau filsafat, yaitu 

melalui bahasa dan common 

sense. 

c) Kaum 

intelektual 

1) Hegemoni disebarkan melalui 

lembaga-lembaga sosial. 

2) Hegemoni disebarkan melalui 

organisasi tertentu. 

3) Hegemoni disebarkan melalui 

orang-orang yang berpengaruh 

 

d) Negara 1) Kelas penguasa tidak hanya 

membenarkan dan 

mempertahankan 

dominasinya, melainkan juga 

berusaha memenangkan 

kesetujuan aktif dari mereka 

yang diperintahnya. 

2) Kelas penguasa melakukan 

kekerasan, paksaan dan 

intervensi. 

2. Pengaruh 

Hegemoni 

a) Positif 1) Melakukan suatu tindakan 

yang diinginkan oleh 

pemegang kekuasaan dengan 

sungguh-sungguh. 

2) Tidak ada paksaan baik secara 

fisik maupun mental. 

3) Membawa kebaikan dalam 

diri seseorang. 

 

b) Negatif 1) Sifat atau watak dari 

seseorang yang bernuansa 

arogan, egois, serta apatis 

dalam memengaruhi orang 

lain. 

2) Kelompok/individu 

melakukan tindakan yang 

diinginkan oleh pemegang 

kuasa dengan cara paksaan 

atau tekanan baik secara fisik 

maupun mental. 
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Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih terfokus 

terhadap objek permasalahan di dalam penelitian. Selanjutnya, setiap indikator-

indikator tersebut dioperasikan dalam novel berdasarkan kutipan dialog antar 

tokoh yang berupa kalimat atau kata-kata. Selain itu, tanda baca dapat 

diperhatikan dalam pengucapan antar tokoh dalam novel tersebut. 

3.6 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. 

Data diperoleh secara alamiah dari teks berdasar kriteria tertentu, misalnya 

kriteria struktur seperti gaya bahasa, rima, ritme, pencitraan, dan sebagainya. 

Kenyataan pengambilan data yang demikian, tidaklah mungkin menggunakan tes, 

observasi atau interview. Buruk tidaknya data yang diperoleh tergantung semata-

mata kepada peneliti selaku instrumen. 

Tabel 3.2 

Korpus Data 

No KODE DATA DESKR

IPSI 

INTERPRETASI 

1 HGTK/HKB/HLM/PG/BR    

2 HGTK/HGI/HLM/PG/BR    

3 HGTK/HGKI/HLM/PG/BR    

     

     

     

 

Keterangan: 

HGTK : Hegemoni kepada tokoh utama (rumusan masalah) 

HLM : Halaman 
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PG : Paragraf 

BR : Baris 

HKB : Hegemoni Kebudayaan 

HGI : Hegemoni Ideologi 

HGKI : Hegemoni Kaum Intelektual 

HGN : Hegemoni Negara 

PNG : Pengaruh Hegemoni kepada tokoh utama (rumusan masalah) 

HGP : Hegemoni Positif 

HGNG : Hegemoni Negatif 

 

Pemberian kode-kode tersebut bertujuan agar dapat memudahkan 

penelitian dalam proses pengumpulan data dan untuk lebih mudah memahami 

kode-kode data yang diberikan, maka diberikan keterangan atau maksud dari 

kode-kode tersebut. 

3.7 Teknik Penelitian 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses 

penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni dengan 

menggunakan teknik membaca karya sastra secara cermat. Adapun langkah-

langkah pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Membaca novel Kubah karya Ahmad Tohari secara cermat. 

2) Menyiapkan lembar pengumpulan data. 

3) Mencari dan mengelompokan bagian-bagian dari cerita novel Kubah karya 

Ahmad Tohari sesuai dengan indikator. 

4) Memberikan kode pada setiap kelompok data sesuai dengan rumusan. 

5) Menyeleksi kembali setiap data yang sudah sesuai dengan data penelitian. 
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3.7.2 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data digunakan peneliti agar lebih mudah dalam 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotetis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.  

               Data yang terkumpul berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, 

gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Data 

tersebut kemudian diatur, diurutkan, dikelompokkan, diberi kode, dan kategori. 

Pengorganisasian dan pengelola data tersebut bertujuan menemukan tema dan 

hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif karena prinsip 

pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dan data di samping untuk 

menguji atau memverivikasi teori yang sedang berlaku. 

              Teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis ini, ialah 

model Miles dan Huberman (Ismawati, 2015: 20). Model Miles dan Huberman 

merupakan teknik analisis data yang dilakukan secara insentif dan terus menerus 

sampai tuntas. Model Miles dan Huberman terdiri dari beberapa langkah. 

Langkah-langkah yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1) Reduksi  data 

      Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan membuang yang 

tidak perlu. Data yang telah diuraikan akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. Setelah melakukan reduksi data peneliti membaca 
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berkali-kali dan mengamati dengan cermat kemudian menyeleksi data dan 

dikelompokkan berdasarkan hegemoni tokoh utama dan pengaruh hegemoni 

terhadap tokoh utama. 

2) Menyajikan data  

   Menyajikan data bisa dilakukan peneliti dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, dan hubungan antar kategori. Setelah melakukan penyajian data, peneliti 

kemudian mendeskripsikan atau memberikan keterangan singkat seputar data 

tersebut dengan hal-hal seperti alasan apakah data tersebut sudah sesuai dengan 

hegemoni tokoh utama maupun dengan pengaruh hegemoni terhadap tokoh 

utama. 

3) Menarik kesimpulan 

   Peneliti menyimpulkan hasil yang sudah dideskripsikan. Kesimpulan 

yang diambil peneliti sesuai dengan hegemoni tokoh utama maupun dengan 

pengaruh hegemoni terhadap tokoh utama yang terdapat dalam novel Kubah karya 

Ahmad Tohari. 

 


