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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan 

sosiologi sastra digunakan karena pendekatan ini menganalisis manusia dalam 

masyarakat, dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Dasar 

filosofis pendekatan sosiologi sastra adalah adanya hubungan hakiki antara karya 

sastra dengan masyarakat  (Ratna, 2015: 60).   

Pendekatan sosiologi sastra, khususnya untuk sastra indonesia baik lama 

maupun modern menjanjikan lahan penelitian yang tidak akan pernah kering.  

Setiap hasil karya, baik dalam skala angkatan maupun individual, memiliki aspek-

aspek sosial yang dapat dibicarakan melalui model-model pemahaman sosial. 

Adapun penerapan atau cara kerja dari pendekatan ini, yaitu 

mengeksplorasi aspek Hegemoni kekuasaan yang ada dalam pendekatan sosiologi 

sastra, dalam penelitian ini yang berkaitan tentang  wujud hegemoni kekuasaan 

yang terdapat pada novel Entrok karya Okky Madasari. Wujud hegemoni 

kekuasaan yang dimaksud berkaitan tentang pengungkapan yang dilakukan oleh 

tokoh terhadap hegemoni kekuasaan dalam novel Entrok karya Okky Madasari. 

Oleh  karena itu pendekatan ini dianggap relevan dengan tujuan dan permasalahan 

penelitian. 
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3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-

fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2015:53). Metode ini secara 

etimologis berarti menguraikan tetapi tidak semata-semata menguraikan 

melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. 

 Fakta-fakta yang di temukan dari subjek maka akan diuraikan berdasarkan 

fokus penelitian. Oleh sebab itu, penelitian mengunakan metode deskriptif analisis 

ini untuk mengungkapkan atau mendiskripsikan. Wujud hegemoni kekuasaan 

berkaitan tentang pengungkapan yang dilakukan oleh tokoh terhadap hegemoni 

kekuasaan dalam novel Entrok karya Okky Madasari, dengan menggunakan 

penelitian ini data yang terkumpul dideskripsikan sesuai dengan tujuan peneliti. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek penelitian dari mana data tersebut 

diperoleh. Sumber data dari penelitian ini adalah sebuah novel Entrok karya Okky 

Madasari, cetakan kedua bulan maret 2015 diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka 

Utama, dengan jumlah halaman sebanyak 288 halaman.  

 

3.4 Data Penelitian  

Data adalah segala keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa satuan 

cerita, paragraf, penggalan kalimat dalam dialog tokoh yang terdapat dalam Novel 
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Entok karya Okky Madasari, dalam penelitian ini data yang diambil adalah data 

yang berkaitan dengan. Wujud hegemoni kekuasaan berkaitan tentang 

pengungkapan yang dilakukan oleh tokoh utama terhadap hegemoni kekuasaan 

dalam novel Entrok karya Okky Madasari.  

 

3.5 Indikator Penelitian  

Indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan 

penelitian. Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih 

terfokus pada objek permasalahan di dalam penelitian. Aspek yang dikaji adalah 

masalah-masalah yang sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan fokus 

penelitian merupakan jawaban dari aspek yang dikaji. Selanjutnya indikator 

merupakan tanda yang ditimbulkan dari fokus penelitian. Indikator penelitian 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Indikator Penelitian 

Hegemoni Kekuasaan Pada Tokoh Utama Dalam Novel Entrok Karya Okky 

Madasari 

No Aspek yang Dikaji Fokus Masalah Indikator 

1. Wujud Hegemoni 

Kekuasaan  

Kekuasaan Memaksa 

 

 

 Kejam 

 Keras 

 Licik 

Kekuasaan Imbalan   Patuh 

 Disiplin 

  Kerja keras 

Kekuasaan yang sah  Dipercaya 

 Berpengalaman 

 Mempunyai kedudukan  

Kekuasaan Ahli  Ahli 

 Berkuasa 

 Mempunyai 

kemampuan 

  Kekuasaan Referen  Berwibawa 

 Teladan 

 Pandai  
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No Aspek yang Dikaji Fokus Masalah Indikator 

2. Bentuk 

Pengungkapan  

Rasa Takut  Mendapatkan perasaan 

negatif 

 Tunduk kepada orang 

lain 

 Terhindar dari 

kesukaran-kesukaran 

Rasa Cinta  Perbuatan yang 

menghasilan tindakan 

positif 

 Pengorbanan diri 

 Menuruti perkataan 

 Melakukan apapun 

yang di inginkan oleh 

objek tersebut 

Kepercayaan  Anggapan atau 

keyakinan sesuatu 

yang di percayai benar 

 Sesuatau yang 

dipercayai rakyat 

kepada para pemimpin 

 Harapan dan keyakinan 

(akan kejujuasan, 

kebaikan dan 

sebagainya) 

Pemujaan   Seseorang atau 

sekelompok orang yang 

memegang kekuasaan 

mempunyai dasar 

orang orang lain  

 Hubungan antar 

penguasa dengan yang 

di kuasai mungkin 

terpaksa di laksanakan 

secara tidak langsung 

 Seseorang yang dipuja 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan 

data agar data pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam melakukan 

penelitian yang berjudul “Hegemoni kekuasaan pada tokoh utama dalam novel 
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Entrok karya Okky Madasari”, peneliti menggunakan instrumen berupa tabel 

penjaring data dan tabel kodefikasi. Dalam kodefikasi peneliti memberikan kode-

kode pada setiap subfokus permasalahan yang telah ditentukan. Seletah 

penjaringan data selesai, peneliti memasukkan data ke dalam korpus data untuk 

diinterpretasikan. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk menganalisis sesuai 

dengan subfokus masalah. Berikut tabel kodefikasi dan penjaring data yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 3.2 

Tabel Kodefikasi Korpus Data Penelitian kajian 

Hegemoni Kekuasaan Pada Tokoh Utama Dalam Novel Entrok Karya Okky 

Madasari 

No Istilah Kode 

1. Kekuasaan Paksaan KP 

2. Kekuasaan Imbalan KI 

3. Kekuasaan Yang Sah KYS 

4. Kekuasaan Ahli KA 

5. Kekuasaan Refren KR 

6. Rasa Takut RT 

7. Rasa Cinta RC 

8. Kepercayaan K 

9. Pemujaan P 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Tabel Penjaring Data Kajian 

Hegemoni Kekuasaan Pada Tokoh Utama Dalam Novel Entrok Karya Okky 

Madasari 

No Kode Data/Kutipan Deskripsi Interpretasi 

1. E/KP/HLM-

1/PG-1/BR-1 

   

2. E/KI/HLM-

2/PG-2/BR-2 

   

3. E/KYS/HLM-

3/PG-3/BR-3 

   

4. E/KA/HLM-

4/PG-4/BR-4 
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Keterangan: 

E  : Entrok 

KP  : Kekukasaan Paksaan 

KI  : Kekukasaan Imbalan 

KA  : Kekuasaan Ahli 

KF  : Kekuasaan Referen 

RT  : Rasa Takut 

RC  : Rasa Cinta 

K  : Kepercayaan 

P  : Pemujaan 

HLM  : Halaman 

PG  : Paragraf 

BR  : Baris 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Dalam mengkaji Hegemoni Kekuasaan padah tokoh utama dalam novel 

Entrok karya Okky Madasari, penulis berusaha mengungkapkan analisis 

Hegemoni kekuasaan yang dihadapi tokoh utama yang didalamnya terdapat aspek 

wujud dan pengungkapan hegemoni kekuasaan Maka, analisis hegemoni 

kekuasaan tersebut akan berupa hasil deskripsi yang lebih menekankan pada 

pengungkapan melalui uraian kata dalam menjelaskan hasil analisis. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu sebagai berikut: 
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a) Reduksi data yakni aktivitas menyeleksi data penelitian berupa kutipan-

kutipan pada novel Entrok yang telah ditetapkan sesuai dengan masalah 

penelitian, yaitu memilih data yang berkaitan dengan Hegemoni kekuasaan 

yang meliputi aspek wujud dan pengungkpan hegemoni kekuasaan. 

b) Penyajian data ialah pengelompokan data pada novel Entrok 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 mengenai Hegemoni 

kekuasaan dalam aspek wujud dan pengungkapan hegemoni kekuasaan.  

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca dan 

catat. Teknik yang digunakan dengan cara membaca berluang-ulang secara cermat 

khususnyaa pada bagian yang berkaitan dengan hegemoni kekuasaan, pembaca tersebut 

dilanjutkan dengan pencatatan yang sesuai dengan tujuan peneliti. 

Ada pun langkah-langkah penelitian ini secara umum meliputi langkah-

langkah berikut: 

a) Membaca berulang-ulang novel Entrok karya Okky Madasari. 

b) Mengumpulkan referensi penelitian yang relevan. 

c) Mencatat pengungkapan hegemoni kekuasaan dan bagaimana 

pengungkapan salularan kekuasaan yang dilalukan oleh tokoh utama. 

d) Membuat tabel data berdasarkan hasil temuan. 

e) Menginterpretasikan data-data berdasarkan hasil temuan. 

f) Menyimpulkan hasil penelitian. 


