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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang akan dijabarkan 

melalui data-data kualitatif. Data kualitatif tersebut disampaikan dalam bentuk 

kata-kata berupa kalimat, uraian serta cerita pendek (Bungin, 2010:103). Oleh 

karena itu, penelitian ini termasuk dalam kualitatif disebabkan data yang 

diperoleh melalui pembacaan novel PPC Karya Habiburrahman dan novel WA 

Karya Mia Chuz berbentuk suatu kata dan kalimat.  

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan intertekstual yang kajiannya hanya dibatasi pada aspek antar teks yang 

terdapat di dalam kedua novel tersebut. Pendekatan intertekstual berusaha 

mengkaji dan memahami hubungan antara dua teks yang diteliti yaitu novel PPC 

Karya Habiburrahma El Shirazy dan novel WA Karya Mia Chuz. Maka dari itu, 

penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada teks yang terdapat dalam novel 

yang akan diteliti. 

 

3.2 Sumber Data dan Data 

Sumber data merupakan subjek yang digunakan dalam suatu penelitian yang 

dijadikan sebagai sumber informasi pada saat penelitian dilakukan. Sumber data 

pada penelitian ini yaitu terdiri dari dua novel yaitu novel PPC Karya 

Habiburrahma El Shirazy dan novel WA Karya Mia Chuz. Novel PPC terdiri dari 

110 halaman dan pertama kali cetak pada tahun 2005 serta telah mengalami 28 

kali cetakan di tahun 2019 yang diterbitkan oleh Republika sedangkan novel WA 
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Karya Mia Chuz yang terdiri dari 367 halaman dan pertama kali cetak pada 

Agustus 2018 lalu serta telah mengalami tiga kali cetakan di tahun 2019 yang 

diterbitkan oleh Self Published. 

Kemudian data yang digunakan adalah berbentuk kata, frasa, dan kalimat 

yang digambarkan melalui dialog antar tokoh baik itu dalam bentuk kalimat yang 

berupa kutipan langsung ataupun tidak langsung serta narasi yang terdapat pada 

kedua novel tersebut dan mengandung unsur intrinsik, bentuk-bentuk hipogram 

serta latar belakang sosial pengarang. Data-data yang digunakan dalam penelitian 

ini berfokus pada perbandingan unsur intrinsik, bentuk transformasi hipogram dan 

latar belakang social yang berpengaruh terhadap hubungan intertekstualnya. 

Kutipan-kutipan tersebut pada nantinya akan dicantumkan dalam pembahasan 

penelitian sebagai pendukung terhadap kajian novel yang telah dilakukan.  

3.3 Indikator Penelitian 

Tabel 1 

Indikator Kajian Intertekstual Novel PPC dan Novel WA 

No Fokus Masalah Aspek Indikator 

1.  

Perbandingan unsur 

intrinsik antara novel 

PPC dan WA 

Tema • Gagasan atau ide cerita 

  
Tokoh dan 

Penokohan 
• Karakter atau watak tokoh 

  Alur 

• Urutan kejadian atau 

peristiwa dalam suatu cerita 

(Alur maju, alur mundur, atau 

alur campuran) 

  Sudut pandang 

• Cara yang digunakan dalam 

mendeskripsikan karakter 

tokoh, sikap, latar, dan 

peristiwa yang membentuk 

suatu cerita. 
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  Latar 

• Pendeskripsian atau 

penggambaran tempat, 

suasana, dan waktu dalam 

sebuah cerita. 

 

2.  Bentuk hipogram dari 

transformasi novel PPC 

ke novel WA. 

Ekspansi  • Perubahan kata, kalimat, dan 

makna cerita. 

• Perluasan kata, kalimat, dan 

makna cerita. 

• Pengembangan kata, 

kalimat, dan makna cerita. 

 

Konversi  • Pemutarbalikan kata, 

kalimat, makna, dan unsur 

cerita. 

 

Modifikasi • Pengembangan pada tokoh 

dan alur serta unsur cerita. 

Ekserp • Intisari unsur cerita 

3. Pengaruh latar belakang 

pengarang terhadap 

hubungan intertekstual. 

Pengaruh Latar 

belakang 

pengarang novel 

PPC. 

• Unsur biografi pengarang 

(Pendidikan, religi, 

kehidupan pengarang, 

ekonomi, dan sosial budaya) 

 

Pengaruh Latar 

belakang 

pengarang novel 

WA. 

• Unsur biografi pengarang 

(Pendidikan, religi, 

kehidupan pengarang, 

ekonomi, dan sosial budaya) 

 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Tabel 2 

Instrumen Kajian Intertekstual Novel PPC dan Novel WA. 

 

No. 

Kode Data dan 

Data Novel 

Hipogram PPC 

Kode Data dan 

Data Novel 

Transformasi WA 

Unsur 

Intrinsik 

Bentuk  

Hipogram 

LB

PH 

LB

PT 
Deskripsi Interpretasi 

Tm/TPn/

Al/Sp/ Lt 

Eksp/Kon/

Mod/Eksr 
Bio Bio 

1.  (D13/PPC/HP/E

KSR/ 

2019/Hal1) 

 

 

(D13/WA/TF/EKS

R/2019/Hal42)  

 

 

TM EKSR     
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Keterangan: 

Tm  : Tema 

TPn  : Tokoh dan Penokohan 

Al  : Alur 

Sp  : Sudut Pandang 

Lt  : Latar 

Eksp  : Ekspansi 

Kon  : Konversi 

Mod  : Modifikasi 

Eks  : Ekserp 

PPC  : Novel Pudarnya Pesona Cleopatra 

WA  : Novel Wedding Agreement 

LBPH  : Pengaruh Latar Belakang Pengarang Hipogram 

LBPT  : Pengaruh Latar Belakang Pengarang Transformasi 

Bio QQ : Biografi 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah atau tahapan yang 

digunakan oleh peneliti dalam proses penelitiannya, terutama saat proses 

pengumpulan data dilakukan. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah studi dokumen. Dengan demikian, tahapan yang dilakukan dalam proses 

pengumpulan data melalui beberapa langkah sebagai berikut: 

1) Membaca dan memahami secara keseluruhan isi cerita yang terdapat dalam 

novel PPC Karya Habiburrahma El Shirazy dan novel WA Karya Mia Chuz.  
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2) Mengidentifikasi data yang mengandung unsur intrinsik dari novel PPC Karya 

Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz untuk dibandingkan.  

3) Mengidentifikasi data berupa bentuk-bentuk hipogram dari novel PPC Karya 

Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz.  

4) Mengidentifikasi pengaruh latar belakang terhadap hubungan intertekstual di 

kedua novel tersebut. 

5) Mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian yang akan dikaji. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa teknik analisis isi. Teknik 

analisis isi yang digunakan yaitu berisi beberapa langkah yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu reduksi data, mengelompokkan data, dan membuat hubungan 

antar kategori. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis 

data: 

1) Reduksi data. Di dalam tahap ini peneliti mulai menyaring data-data apa saja 

yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian yang dilakukan dan 

membuang atau memisahkan data-data yang kurang berperan penting dalam 

penelitian.   

2) Mengkategorikan atau mengelompokkan data yang termasuk dalam kategori 

unsur intrinsik, bentuk hipogram dari transformasi novel PPC Karya 

Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz, dan pengaruh latar belakang 

pengarang terhadap hubungan intertekstual di kedua novel tersebut. 

3) Mengkonstruksi hubungan kategorisasi. Dalam tahap ini peneliti mulai 

menggabungkan data-data yang telah diperoleh sesuai pengelompokkan 
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berdasarkan dengan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian serta 

kemudian dianalisis dan dideskripsikan ke dalam bentuk suatu paragraf yang 

di dalamnya berisi tentang hal yang berkaitan dengan fokus rumusan masalah 

pada penelitian. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan temuan dalam suatu penelitian digunakan untuk 

memvalidasi penelitian yang telah dilakukan agar menghasilkan suatu penelitian 

yang akurat dan dapat dipercaya oleh para pembaca. Pengecekan keabsahan pada 

penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi yang merupakan pengecekan data 

yang berasal dari berbagai sumber tertentu. Pengecekan keabsahan data pada 

penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Triangulasi melalui bimbingan atau konsultasi dengan dosen. 

2)  Diskusi dengan teman sejawat. 

3) Menggunakan berbagai teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yang 

dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.  
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir Peneliti 
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