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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab tiga ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang akan 

dipergunakan dalam penelitian. Tujuan peneliti menjelaskan metode penelitian, 

yaitu untuk menyesuaikan keterkaitan dengan bab-bab sebelumnya. Adapun 

tahapan dalam metode penelitian, di antaranya 1) pendekatan penelitian, 2) jenis 

penelitian, 3) metode penelitian, 4) data dan sumber data, 5) teknik pengumpulan 

data, 6) teknik pengolah data, 7) pengecekkan keabsahan data. Berikut merupakan 

penjelasan dari tahapan metode penelitian.   

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan 

sosiologi sastra dipilih dikarenakan pendekatan sosiologi sastra merupakan 

pendekatan yang mengkaji seluk-beluk masyarakat dimulai dari kehidupan sosiol 

masyarakat, tingkah laku masyarakat, budaya, agama, sampai perkembangan 

masyarakat di  dalam karya sastra yang berkaitan dengan daya imajinasi, perasaan 

dan instuisi (Sipayung, dalam jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS, 2016: 25). 

Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi politik. Penggunaan sosiologi 

politik ini, dikarenakan penelitian ini akan meneliti konflik politik yang 

menfokuskan wujud konflik politik pada masyarakat. Kedua pendekatan tersebut 

dipakai karena saling berkaitan dalam meperoleh fakta-fakta berupa wujud konflik 

politik di dalam novel. Penelitian ini akan mengkaji objek novel dengan judul 
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Analisis Kali Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim dilihat dari 

konflik politik yang terjadi pada masyarakat Lembah Code yang menfokuskan 

pada wujud konflik politik.   

 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini mennggunakan jenis penelitian kualitatif.  Penelitian 

kualitatif dipilih karena dibatasi oleh fakta-fakta tertululis berupa kata, kalimat, 

kutipan, wacana yang kemudian dideskripsikan oleh peneliti sesuai dengan fokus 

masalah dan rumuasan masalah yang diambil (Ratna, 2015: 47). Pada penelitian 

ini, peneliti akan mendeskripsikan kutipan-kutipan pada novel Kali Code Pesan-

Pesa Api karya Mustofa W. Hasyim yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif, jika peneliti dapat 

mendeskripsikan fakta-fakta berupa kalimat atau kutipan-kutipan, paragraf, 

percakapan, monolog dan bukan berupa angka-anka pada novel Kali Code Pesan-

Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim sesuai dengan fokus masalah.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif, metode kualitatif deskriptif dipilih, dikarenakan peneliti akan 

mendeskripsikan fakta-fakta berupa kalimat, kutipan, dialog, monolog, paragraf 

dalam novel Kali Code Pesan-Pesan Api yang akan dilanjutkan dengan analisis 

data secara terperinci (Ratna, 2015: 53).  Metode kualitatif deskriptif dipilih untuk 
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mempermudah mendeskripsilan konflik politik yang menfokuskan pada wujud 

konflik politik dengan aspek berupa demonstrasi politik, intrik-intrik politik, 

praktek suap-menyuap atau korupsi pada novel Kali Code Pesan-Pesan Api. 

Selain itu peneliti akan menjelaskan secara terperinci konflik politik sehingga 

hasil dari penelitian dapat terpenuhi dan memuaskan. 

 

3.4 Data dan sumber data 

Penelitian kali ini, peneliti, sumber data yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian yaitu fakta-fakta berupa kalimat, kutipan, dialog, monolog, 

paragraf, tindakan tokoh. Sumber data utama pada penelitian kali ini merupakan 

sumber data tertulis. Yang dimaksud sumber data tertulis, yaitu sumber data 

berupa buku, dokumen, jurnal, ataupun referensi-referensi lainnya. 

Penelitian kali ini, peneliti menggunakan objek karya sastra dengan 

sumber data utama tertulis yang berbentuk novel. Penelitian ini merupakan 

wacana yang terdapat dalam sebuah novel Kali Code Pesan-Pesan Api karya 

Mustofa W. Hasyim, yang diterbitkan oleh Yayasan Pondok Rakyat di 

Yogyakarta, pada tahun cetak 2005 dengan ketebalan buku 243 halaman. Sumber 

data yang digunakan merupakan sumber data primer. Data primer tersebut 

diperoleh peneliti secata langsung dari objek berupa novel Kali Code Pesan-

Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim yang akan dikaji. Penelitian ini juga 

didukung oleh referensi-referensi berupa jurnal, buku, yang berkaitan dengan 

penelitian ini. sedangkan sumber data yang akan dikaji oleh peneliti, harus sesuai 

dengan fokus masalah. Adapun sumber data yang akan dikaji adalah konflik 
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politik yang menfokuskan pada wujud konflik politik dengan aspek melitputi 

demonstrasi politik, intrik-intrik politik, praktek suap-menyuap atau korupsi 

dalam novel Kali Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim. 

 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Pengempulan data pada penelitian ini dilakukan sesuai prosedur 

pengumpulan data. Data yang digunakan dapat berupa catatan atau dokumen 

pribadi mengenai data-data yang akan digunakan, seperti buku, jurnal, dan 

sebagainya. Data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dikelompokkan dan 

dideskripsikan sesuai dengan fokus masalah yang akan diteliti. Sehingga pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan reduksi data (Sugiyono, 2015: 92). Reduksi 

data dipilih, karena dapat membantu peneliti untuk mengelompokkan data berupa 

fakta-fakta, kalimat-kalimat, kutipan-kutipan yang terdapat pada dokumen pribadi 

berupa novel Kali Code Pesan-Pesan APi, yang selanjut dideskripsikan sesuai 

dengan fokus masalah yang diteliti yaitu wujud konflik politik pada novel Kali 

Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim. Berikut merupakan langkah-

langkah dalam proses pengumpulan data. 

1) Membaca novel Kali Code Pesan-Pesan Api karya Mustofa W. Hasyim 

secara berulang-ulang dengan maksud untuk memahami dan menelaah isi 

cerita yang terkandung di dalam novel tersebut. 

2) Memilah kalimat-kalimat berupa kutipan kalimat, monolog, dialog dalam 

novel Kali Code Pesan-Pesan Api yang sesuai dengan fokus masalah yang 

diambil, yaitu wujud konflik politik. 
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3) Data yang telah terkumpul sesuai dengan fokus masalah pada novel Kali Code 

Pesan-Pesan Api akan dikelompok sesuai dengan indikator wujud konflik 

politk, serta diberi kode sesuai dengan fokus masalah. Pengelompokan data 

pada penelitian ini, peneliti akan membuat tabel bertujuan untuk 

mempermudah dalam pengelompokan data, serta proses pengerjaan data. 

Berikut merupakan tabel indikator yang menfokukan pada wujud konflik 

politik. 

 

3.5.1 Tabel indikator konflik politik pada novel Kali Code Pesan-Pesan Api  

No  Aspek yang diteliti Fokus Indikator 

1.  Wujud konflik 

politk  

Demonstrasi politik Pertentangan, persaingan, 

cita-cita dan tujuan, 

Intrik-intrik politik Isu, interaksi, dampak  

Suap-menyuap dan 

korupsi 

Suap-menyuap,  

mengunakan uang atau 

barang, dan kepentingan 

pribadi. 

Sumber: 

 Hidayat, Imam. 2012. Teori-Teori POlitik. Malang: Setara press 

          Setiadi, Elly dan Usman Kolip. 2013. Pengantas Sosiologi Politik. 

Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 

Wirawan. 2013. Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan 

Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika 

 

3.6 Teknik pengolahan data 

Teknik pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data. Teknik analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari, 
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mengelompokkan, serta menyusun ke dalam pola berbentuk tabel yang kemudian 

dideskripsikan dan diinterpretasi sesuai dengan data yang telah terkumpul 

(Sugiyono, 2015:89). Berikut merupakan tahapan dari pengolahan data. 

1) Membaca kembali dan mencermati data-data yang telah dikelompokan 

berdasarkan fokus masalah dan indikator. 

2) Data-data yang telah sesuai, dikelompokkan sesuai dengan fokus masalah 

yang indikatonya telah diberi kode. Pengkodean dimaksudkan untuk 

mempermudah penelitian. 

3) Data-data yang telah sesuai dengan fokus masalah indikator konflik politik 

dan upaya penyelesaian yang ada dalam novel Kali Code Pesan-Pesan Api, 

dimasukkan ke dalam tabel penjaring data, berikut merupakan tabel 

penjaring data konflik politik dan upaya penyelesaian, serta paparan kode 

data pada setiap tabel penjaring data. Kode data dimaksud untuk 

mempermudah proses penelitian.  

 

3.6.1 Tabel penjaring data konflik politik “Demonstrasi politik” 

No. Aspek Data Kode Deskripsi Interpretasi 

1. Pertentangan  SC/ B-1/ N-1/ 

D-1 

  

 

Keterangan kode 

a. SC : Satuan cerita dari novel Kali Code Pesan-pesan Api. 
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b. B-1 : Bab pertama atau babak pertama pada novel Kali Code Pesan-pesan

Api.

c. N-1 : Narisi pertama yang terdapat pada setiap bab atau babak pada novel

Kali Code Pesan-pesan Api.

d. D-1 : Dialog pertama yang terdapat pada setiap bab atau babak pada novel

Kali Code Pesan-pesan Api.

3.7 Pengecekan keabsahan data 

Pengecekan keabsahan data pada penelitian kali ini, bertujuan untuk 

melihat kembali data yang diteliti apakah telah valid, kemudian menguji 

reliabilitas, yang bertujuan  melihat keakuratan dan terpercayanya data penelitian. 

Pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan dua cara, yaitu dengan 

meningkatkan ketekunan dan triangulasi sumber. Pertama peneliti akan 

meningkatkan ketekunan dengan membaca kembali data-data penelitian yang 

telah terkumpul dari objek penelitian novel Kali Code Pesan-Pesan Api apakah 

ada yang salah atau sebaliknya (Sugiyono, 2015: 124-125).  

Kedua peneliti akan menggunakan triangulasi sumber yang bertujuan 

untuk melihat kembali apakah objek penelitian novel Kali Code Pesan-Pesan Api 

apakah sudah sesuai dengan sumber-sumber atau referensi-referensi penelitian 

(Sugiyono, 2015: 127). Data penelitian dari objek novel Kali Code Pesan-Pesan 

Api yang telah sesuai, kemudian dikaji dan meminta tolong kepada teman sejawat 

untuk memberi kesepakatan dari hasil penelitian. 


