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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan tentang (1) metode penelitian, (2) pendekatan 

penelitian, (3)  sumber data dan data penelitian, (4) teknik penelitian, (5) indikator 

penelitian teknik penelitian, dan instrumen penelitian 

3.1 Metode penelitian 

Metode penelitian ialah cara untuk menggapai suatu tujuan dari suatu 

pokok permasalahan. Penelitian lebih tepatnya menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu dalam penelitian dilakukan tahap deskripsi terhadap fakta-fakta 

yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap fakta yang 

diperoleh. Fakta-fakta yang ini merupakan data yang diperoleh dalam objek 

penelitian, yaitu novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth Karya 

Pandu Hamzah.  

Data yang sudah terkumpul berupa data deskriptif, yaitu dialog dan narasi 

yang ada di dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth Karya 

Pandu Hamzah yang kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan 

dalam penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan 

seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan. 

 

3.2  Pendekatan 

Pendekatan dapat dijadikan sebagai cara yang digunakan untuk mengaji 

sebuah karya sastra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk 

pada pendekatan ekopsikologi. Ekopsikologi menampilkan tingkah laku yang 
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dilakukan oleh seorang tokoh terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Tingkah 

laku tersebut dipengaruhi oleh stimulus respon terhadap perilaku yang dilakukan 

terhadap lingkungannya. 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis kualitatif 

prosedur penilaianb yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Deskriptif berarti terurai  

dalam  bentuk  kata-kata  atau  gambaran  jika  diperlukan,  bukan  berbentuk 

angka. Contohnya tentang bentuk perilaku, faktor perilaku, dan dampak yang 

dilakukan oleh tokoh dalam sebuah cerita. Jenis penelitian yang digunakan untuk 

mengaji novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu 

Hamzah lebih mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif dapat dipahami dengan cara holistik dan deskripsi 

yang berbentuk bahasa dan kata-kata. Kualitatif lebih cenderung pada 

penghayatan pada timbal balik antar konsep yang dibahas secara empiris. Masalah 

pada penelitian ini yaitu difokuskan pada bentuk perilaku, faktor perilaku, dan 

dampak eksploitasi tokoh dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di 

Google Earth karya Pandu Hamzah. Oleh sebab itu, model penelitian ini lebih 

dekat dengan penelitian kualitatif.  

3.3 Sumber Data Penelitian dan Data 

3.3.1 Sumber Data Penelitian 

  Sumber data berasal dari data yang telah didapatkan. Penelitian sastra, 

sumber datanya berasal dari naskah sebuah karya sastra. Sumber data yang 

dipergunakan untuk penelitian ialah novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di 

Google Earth karya Pandu Hamzah yang berjumlah 295 halaman, diterbitkan oleh 
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Lentera Hati, cetakan pertama April 2015. Novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada 

Di Google Earth karya Pandu Hamzah diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. 

Data yang telah ditemukan berupa kata dan kalimat dari satuan cerita.  

3.3.2 Data Penelitian 

Data ialah suatu hasil yang didapat dari catatan berdasarkan data yang 

akan dianalisis, biasanya berbentuk kata, kalimat, dan mendukung objek kajian.  

Data tersebut berupa faktor yang memengaruhi eksploitasi alam dan dampak yang 

memengaruhi eksploitasi alam dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di 

Google Earth karya Pandu Hamzah. Semua penelitian pasti memerlukan data, 

karena data sangat berguna untuk mengetahui hasil penelitian. Berdasarkan 

permasalahan yang dirumuskan maka data rumusan ini berupa kata, frasa, 

kalimat, dan paragraf sesuai dengan masalah yang diteliti. 

3.4 Indikator Penelitian  

Indikator penelitian adalah patokan dasar yang digunakan untuk mencari 

data. Melalui indikator, maka dapat diketahui data yang diperoleh sesuai atau 

tidak dengan masalah penelitian, agar penelitian lebih terfokus. Indikator yang 

dijadikan patokan dalam mencari data yang ada dalam tabel berikut ini 
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Tabel 3.1 

Indikator  

Analisis Eksploitasi Alam Tokoh dalam Novel Sebuah Wilayah yang Tidak 

Ada Di Google Earth Karya Pandu Hamzah 

No Fokus 

Masalah  

Aspek yang dikaji Indikator 

1 2 3 4 

1.  Bentuk 

eksploitasi 

alam 

Perilaku eksploitasi  

alam 

a. Penebangan hutan dilakukan       

untuk memenuhi kepuasan 

individu. 

b. Pembakaran hutan 

c. Program pembangunan yang 

akan berdampak positif atau 

negatif bagi masyarakat 

sekitar. 

 2. Faktor yang 

memengaruhi 

eksploitasi 

alam 

 
 

 
 

Sikap 
 

a. Sikap mengeksploitasi alam 

tidak dibawa sejak lahir. 

b. Sikap eksploitasi yang 

dilakukan  selalu berhubungan 

dengan objek atau 

lingkungannya. 

c. Sikap eksploitasi dapat 

berlangsung lama atau 

sebentar sesuai dengan 

lingkungan dan kesadaran 

seseorang. 

d. Sikap ekploitasi alam 

mengandung motivasi atau 

perasaan yang memuaskan 

bagi dirinya sendiri. 

Emosi a. Subjektif, emosi untuk 

mengekploitasi alam bersifat 

subjektif karena tidak 

memikirkan yang lain. 

b. Fluktuatif, emosi ini dapat 

berubah dalam waktu yang 

singkat karena kesadaran 

orang tersebut. 

c. Berhubungan dengan panca 

indera, karena seseorang 
tersebut melihat di depan 

matanya. 

d. Emosi dapat diungkapkan 

dengan perilaku seseorang 

yang dapat merugikan orang 
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lain. 

e. Emosi sebagai motif, 

seseorang melakukan perilaku 

eksploitasi alam karena 

kejadian masa lalunya. 

 

Suasana Perilaku Kejadian masa lalu seseorang 

untuk menentukan suasana 

perilaku seseorang untuk 

mengeksploitasi alam. 

 

Lingkungan 

Psikososial  

Individual atau tidak 

mementingkan kehidupan 

makhluk yang lainnya. 

 

Dampak Positif 

 

 

 

 

Memenuhi kebutuhan secara 

individu atau umum.  

 3. Dampak 

eksploitasi 

alam. 

Dampak Negatif 

  

a.  Rusaknya alam akibat 

eksploitasi. 

b.  Kelangkaan sumber daya alam. 

c.  Penyesalan setelah melakukan 

eksploitasi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

 Alat yang dipilih dan digunakan dalam mengumpulkan data, sehingga 

penelitian berjalan dengan lancar. Mengumpulkan data, peneliti dibantu dengan 

menggunakan format-format pendamping, yaitu berupa tabel spesifikasi data 

sebagai instrumen penelitian yang berisi tiga aspek, yaitu data, konteks, dan 

interpretasi data. 
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Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Analisis Eksploitasi Alam Tokoh dalam Novel Sebuah Wilayah yang Tidak 

Ada Di Google Earth Karya Pandu Hamzah 

 

No 
 

Kode Fokus  Data  Interpretasi 

1 2 3 4 5 

1.  Perilaku 

eksploitasi alam 

  

2.  

 

 

 

Faktor yang 

memengaruhi 

eksploitasi alam 

 

 

  

3.  Dampak Positif 

Ekploitasi Alam 

 

  

4.  Dampak Negatif 

Eksploitasi Alam 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan: 

a. PH = Penebangan Hutan 

b. PKH = Pembakaran Hutan 

c. PGP = Pembangunan Pembangunan 

d. SEM = Sikap Eksploitasi mengandung motivasi 

e. EP = Emosi dengan Perilaku 

f. EM = Emosi sebagai Motif 

g. MK = Memenuhi Kebutuhan 

h. RA = Rusaknya Alam 
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i. PL = Penyesalan 

 

Tabel 3.3 

Pengkodean 

No Deskripsi Kode Kode  

1 2 3 

1. Sebuah Wilayah yangTidak Ada Di Google Earth SWYTADGE 

2. Paragraf PRGF 

3. Halaman H 

4. Penebangan Hohon PH 

5. Pembakaran Hutan PKH 

6. Program Pembangunan PGP 

7. Sikap Eksploitasi Mengandung Motivasi SEM 

8. Emosi Perilaku EP 

9. Memenuhi Kebutuhan MK 

10. Rusaknya Alam RA 

11. Penyesalan PL 

Contoh: - SWYTADGE/PRGF1/H-35 

 

 

 

 

3.6 Teknik Penelitian 

    Teknik ini merupakan penelitian berupa penelitian yang mengumpulkan 

data dan analisis isi di dalam karya sastra untuk menguraikan isi yang ada di 

dalam teks novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu 

Hamzah. Menguraikan isi novel yang berkaitan dengan eksploitasi alam dalam 

novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu Hamzah. 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

  Suatu strategi dalam melaksanakan penelitian, hal itu disebut dengan teknik 

pengumpulan data. Strategi simak dan catat, ialah sebagai instrumen kunci dalam 
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melaksanakan pencatatan secara teliti, terarah dan fokus pada sumber datanya. 

Teknik ini meliputi pengumpulan data, instrumen penelitian dan pengolahan data.  

1. Peneliti membaca secara berulang-ulang dan membacanya secara keseluruhan 

novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu 

Hamzah.  

2. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi eksploitasi alam yang ditemukan 

dalam Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu 

Hamzah sebagai objek penelitian. 

3. Mengidentifikasi dampak eksploitasi alam yang ditemukan dalam novel 

Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu Hamzah 

sebagai objek penelitian. 

4. Memberikan kode pada setiap kelas data kelompok sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

5. Mengklasifikasi data penelitian yang telah ditemukan. 

6. Mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang telah diklasifikasi. 

7. Menyajikan data yang diperoleh dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak 

Ada Di Google Earth karya Pandu Hamzah. 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang, dan 

dokumentasi. Proses menyusun dan mencari data dapat dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam skripsi, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 


