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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian berjudul Kajian Mimpi Tokoh Utama dalam Novel Gelombang 

karya Dewi Lestari ini menggunakan pendekatan psikoanalisis. Psikoanalis 

digunakan sebagai alat mengkaji penyebab munculnya perilaku manusia pada 

alam tidak sadar. Psikoanalisis bertugas untuk menggali pikiran terdalam tokoh 

utama, yakni alam bawah sadar. 

Cara kerja pendekatan psikoanalisis dalam kajian fenomena mimpi adalah 

dengan menganalisis mimpi-mimpi yang dialami oleh tokoh utama dalam novel 

Gelombang dengan menginterpretasikan sumber atau rangsangan mimpi dan 

mengklasifikannya berdasarkan isi manifes dan isi laten. Pada akhirnya 

pendekatan psikoanalisis pada kajian fenomena mimpi tokoh utama akan 

menghubungkan bagaimana sumber atau rangsangan-rangsangan dapat memicu 

mimpi dan berpengaruh pada kehidupan tokoh utama menjadi sosok yang begitu 

ketakutan untuk tidur (phobia). 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni suatu 

prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subjek atau objek penelitian yaitu dengan subjek tokoh utama dan objeknya 

adalah novel Gelombang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan strategi untuk memahami 
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realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah berdasarkan 

subjek dan objek penelitian. Cara kerja metode deskriptif analisis pada kajian 

fenomena mimpi yaitu dengan mendeskripsikan sumber-sumber mimpi yang 

kemudian dilanjutkan dengan pengklasifikasian isi mimpi berdasarkan pendekatan 

psikoanalis. 

 

3.3 Sumber dan Data Penelitian 

 Data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian adalah data 

tertulis. Dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian sastra, sumber datanya 

adalah karya yakni naskah, dan data penelitiannya berupa kutipan-kutipan satuan 

cerita yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sumber 

data dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan dipaparkan sebagai berikut. 
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Tebal   : 474 halaman 

Cetakan  : Pertama, September 2014 

Penerbit  : Bentang Pustaka 

 Wujud data dalam penelitian ini berupa satuan-satuan bahasa yang berupa, 

dialog, monolog, paragraf, maupun bagian kalimat dalam novel Gelombang karya 

Dewi Lestari terkait dengan fenomena mimpi yang dialami oleh tokoh utama. 

Sumber mimpi pada kajian ini adalah data-data yang akan memuat beberapa 

kategori sumber mimpi tokoh utama. Sedangkan data pada isi manifes dan isi 

laten tokoh akan muncul pada gambaran-gambaran yang didapatkan tokoh utama 

dalam mimpinya. Data ini bertujuan untuk menjadikan penelitian lebih terarah 

sehingga dibuatlah indikator-indikator terkait penelitian sebagaimana dijelaskan 

dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Indikator Penelitian 

Kajian Mimpi Tokoh Utama dalam Novel Gelombang 

Karya Dewi Lestari 

 

No. Aspek Sub Aspek Indikator 

1. 

 

 

Sumber 

Mimpi  

 

Rangsangan 

Sensorik 

Eksternal  

- Aktivitas sekitar tempat tidur 

Rangsangan 

Sensorik 

Internal  

- Ingatan-ingatan. 

- Emosi (ketakutan, harapan, 

kebahagiaan, kesedihan) 

Rangsangan 

Fisik Internal 

(Organik) 

- Kesehatan jasmani dan 

keseimbangan elemen tubuh 

- Perubahan aktivitas organ 
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Sumber:   - Freud (2015) 

- Karmaka (2013) 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Penelitian yang berjudul Kajian Mimpi Tokoh Utama dalam Novel 

Gelombang karya Dewi Lestari memiliki instrumen yang digunakan yaitu berupa 

table/kisi-kisi korpus data yang berisi nomor data, kode data, data, deskripsi dan 

interpretasi pada kutipan-kutipan teks yang dibutuhkan. Dengan demikian, format 

tabel penjaringan data adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Korpus Data 

Kajian Mimpi Tokoh Utama dalam Novel Gelombang 

Karya Dewi Lestari 

2. Isi Mimpi 

Isi Manifes Tuturan tokoh secara 

langsung maupun tidak 

langsung mengenai: 

- Latar Mimpi 

- Figur Mimpi 

- Benda 

Isi Laten Kerja Mimpi  

- Revisi Sekunder 

- Proyeksi 

- Kondensasi 

- Pemindahan 

- Simbolisasi 

No Data Kode Data 

Sumber Mimpi 

 

Isi Mimpi 

 
Deskripsi Interpretasi 

RSE RSI RFE IM IL 

1 
 (G/2014/Hal-

n/RSE-n) 

       

2 
 (G/2014/Hal-

n/RSI-n) 
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Keterangan : 

Kode Data : G   : Gelombang 

2014   : Tahun terbit novel 

Hal   : Halaman 

RSE   : Rangsangan Sensorik Eksternal 

RSI   : Rangsangan Sensorik Internal 

  RFI   : Rangsangan Fisik Internal 

  IM   : Isi Manifes 

  IL   : Isi Laten 

  -n   : penunjuk angka keberapa 

3.5 Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek yang diteliti untuk 

mempermudah pengambilan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah telaah terhadap teks atau yang disebut 

dengan teknik dokumentasi.  Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari 

3 
 (G/2014/Hal-

n/RFE-n) 
       

4 
 (G/2014/Hal-

n/IM-n) 
       

5 
 (G/2014/Hal-

n/IL-n) 
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seseorang. Adapun tahap-tahap observasi pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Studi pustaka: membaca, mencatat dan memberikan tanda tentang 

fenomena mimpi tokoh utama dalam novel Gelombang karya Dewi 

Lestari. 

b) Memilih data: menentukan dan mengidentifikasi data yang terkait dengan 

permasalahan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk data yang berupa 

kutipan-kutipan. 

c) Menyeleksi data yang sesuai dengan tujuan penelitian kemudian 

memasukkan data yang telah diperoleh ke dalam tabel kisi-kisi 

penjaringan data. 

3.5.2 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah 

penelitian, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik 

pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. 

Langkah-langkah pengolahan data dengan teknik analisis adalah sebagai 

berikut: 

(1) Mengklarifikasi data yang ditentukan dengan rumusan masalah. 

(2) Mengidentifikasi fenomena tokoh utama dalam novel Gelombang sebagai 

objek kajian penelitian. 

(3) Mendeskripsikan sumber-sumber mimpi tokoh utama dalam novel 

Gelombang. 

(4) Mengklasifikasikan mimpi berdasarkan isi manifes dan isi laten. 
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(5) Menyimpulkan hasil penafsiran. 

3.5.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Dalam mengkaji fenomena mimpi tokoh utama dalam novel tersebut, 

penulis berusaha mengungkapkan sumber-sumber mimpi tokoh utama yang dapat 

disebabkan oleh rangsangan sensorik eksternal, rangsangan sensorik internal dan 

ragsangan fisik internal. Maka, analisis mimpi tokoh utama tersebut akan berupa 

hasil deskripsi yang lebih menekankan pada pengungkapan melalui uraian kata 

dalam menjelaskan hasil analisis. Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai 

berikut: 

(a) Reduksi data yakni aktivitas menyeleksi data penelitian berupa kutipan-

kutipan pada novel Gelombang yang telah ditetapkan sesuai dengan 

masalah penelitian, yaitu memilih data yang berkaitan dengan mimpi 

tokoh utama. 

(b) Penyajian data ialah pengelompokan data pada novel Gelombang yang 

telah direduksi pada tabel kisi-kisi penjaringan data. 

(c) Verifikasi data penelitian ini adalah menarik makna atau kesimpulan dari 

data yang telah dikelompokkan dan ditampilkan sumber-sumber mimpi 

dan kategori isi mimpi.  


