
 
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif 

melalui pendekatan kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara 

penafsiran  dengan menyajikan dalam bentuk deskriftif (Ratna, 2009:46). Metode 

deskripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar objek 

penelitian dapat digambarkan atau dipaparkan secara sistematis akurat dan factual. 

Metode ini digunakan dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan hegemoni 

yang terdapat dalam novel 5cm Karya Donny Dhirgantoro sebagai alternatif  

bahan ajar di sekolah menegah atas. 

 

3.2 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah novel yang berjudul  

5cm  karya Donny Dhirgantoro. Novel ini bersampul warna hitam, sampul depan 

hanya bertuliskan 5cm dan diterbitkan pertama kali oleh PT. Grasindo anggota 

IKAPI di Jakarta pada tahun 2005. Tebal novel ini 381 halaman, cetakan ke-17  

pada Agustus 2011. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan 

instrumen kunci dan berperan sebagai perencana dalam penelitian ini. Selain itu 

instrumen yang digunakan adalah kartu data. Kartu data digunakan untuk 
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mengetahui implikatur percakapan yang terdapat dalam novel 5cm karya Donny 

Dhirgantoro. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. 

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dari novel 

yang berjudul 5Cm sebagai berikut. 

1. Membaca novel 5Cm secara seksama dan berulang-ulang. Hal ini harus 

dilakukan untuk memahami novel tersebut secara mendalam. 

2. Menandai hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan implikatur 

percakapan yang terdapat di dalam novel 5Cm untuk memudahkan proses 

analisis sehingga proses penelitian dapat dilakukan dengan cepat. 

3. Mencatat dalam kartu data implikatur yang terdapat pada novel 5Cm karya 

Donny Dhirgantoro. 

4. Data yang sudah terkumpul kemudian diidentifikasi. Setelah itu, data 

tersebut diperiksa oleh pembimbing pertama dan pembimbing kedua. 

 

3.5 Rencana Pengujian Keabsahan Data  

 Data yang terkumpul diuji keabsahannya. Kegiatan dalam pemeriksaan 

dalam penelitian ini berpedoman pada teori yang digunakan sesuai yang telah 

disampaiakan pada bab II data yang dikumpulkan akan diperiksa keabsahannya 

oleh pembimbing 1 dan 2. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

  Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian 

interpretasi dan melakukan deskriptif bagian demi bagian yang ditemukan dalam 
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penelitian. Selanjutnya dirumuskan simpulan umum tentang hasil deskriptif data 

dan memaparkan hasil penelitian secara lengkap dalam bentuk tertulis. Secara 

rinci langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data sebagai berikut: 

1. Data yang sudah terkumpul dan dicatat dalam kartu data, kemudian diperiksa 

oleh pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Selanjutnya dikodekan 

berdasarkan jenis-jenis implikatur. 

2. Setelah data diklasifikasikan, kemudian data diberi kode pada setiap peristiwa 

implikatur adalah sebagai berikut. 

a. Implikatur Non-Konvensional diberi kode IK, sedangkan Implikatur Non-

Konvensional diberi kode INK. Selanjutnya, Implikatur Non-Konvensional 

Percakapan Umum diberi kode INK-PU, Implikatur Non-Konvensional 

Berskala diberi kode INK-BR, dan Implikatur Non-Konvensional 

Percakapan Khusus diberi kode INK-PK. Berikut tabel pengkodean secara 

rinci. 

No Jenis Implikatur Kode 

1. Implikatur Konvensional IK 

2. Implikatur Non-Konvensional INK 

a. Percakapan Umum INK-PU 

b. Berskala  INK-BR 

c. Percakapan Khusus INK-PK 

 

b. Kode 1, 2, 3, dst. menunjukan halaman. 

c. Kode I, II, III, dst. menunjukan paragraf. 

d. Kode i, ii, iii, dst. menunjukan baris. 

Contoh penulisan: IK/2/II/i 

Dibaca Implikatur Konversasional terdapat pada halaman 2, paragraf ke-2 

dan pada baris ke-1). 
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3. Menentukan bentuk implikatur yang terdapat dalam novel 5 Cm karya Donny 

Dhirgantoro dan sebagai alternatif bahan pembelajaran karya sastra berupa 

novel di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

4. Menafsirkan hasil penelitian dari analisis kimplikatur yang terdapat dalam 

novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro dan sebagai alternatif bahan 

pembelajaran karya sastra berupa novel di SMA. 

5. Menarik simpulan dari hasil analisis implikatur yang terdapat dalam novel 5 

Cm karya Donny Dhirgantoro dan sebagai alternatif bahan pembelajaran karya 

sastra berupa novel di SMA. 


