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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bagian ini, peneliti memaparkan mengenai (1) metode penelitian, (2) 

sumber data, (3) teknik pengumpulan data, (4) teknik pengolahan data, (5) 

prosedur penelitian, (6) bagan alur penelitian, (7) pedoman analisis, dan (8) 

definisi operasional. 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik. Menurut Ratna (2012, hlm. 49-52) metode deskriptif analitik merupakan 

sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, 

kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologis deskripsi dan analisis berarti 

menguraikan. Dengan berlandaskan teori dan pisau analisis, peneliti menerapkan 

cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi. Metode yang 

dilakukan tugasnya adalah meneliti unsur-unsur yang terdapat dalam struktur 

novel anak Dru dan Kisah Lima Kerajaan karya Clara Ng dan Renata Owen. 

Setelah itu, analisis akan berlanjut pada pendekatan intertekstual. Pendekatan 

intertekstual disesuaikan dengan rujukan pemikiran para ahli dan aspek-aspeknya 

guna mengetahui secara penuh makna dari novel anak karya Clara Ng dan Renata 

Owen. 

Metode deskriptif analitik digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan 

berusaha mendeskripsikan suasana alam dan kehadiran teks luar bersumber dari 

makna intertekstual dalam novel anak Dru dan Kisah Lima Kerajaan berdasarkan 

aspek teks karya sastra yang meliputi aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek 

pragmatik serta kajian intertekstual.  

3.2 Sumber Data 

Objek formal dalam penelitian ini berupa novel anak Dru dan Kisah Lima 

Kerajaan yang direpresentasikan oleh pengarang bernama Clara Ng dan 



37 
 

Adi irawandi, 2017  
MAKNA INTERTEKSTUAL DALAM NOVVEL ANAK DRU DAN KISAH LIMA KERAJAAN KARYA CLARA NG 
DAN RENATA owen 
Universitas pendidikan indoesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

diilustrasikan oleh Renata Owen tahun 2016. Sementara itu, objek material yang 

akan dijadikan sebagai teks hipogram penelitian kajian interteks ini berupa kisah 

Mahabharata karya Rajagopalachari tahun 2013, novel Alice’s Adventures in 

Wonderland karya Lewis Carroll dengan penerjemah Rumantati tahun 2009, Film 

Alice in Wonderland yang disutradarai oleh Burton tahun 2010. Film Alice 

Through The Looking Glass yang disutradarai oleh Bobin tahun 2016, cerita 

rakyat Keong Emas, mitos Manusia Harimau, pertunjukan Kuda Lumping, lukisan 

Batik, filosofi Pohon Kalpataru, cerita rakyat Putri Mawar, mitos Dewi Bulan 

Chang’E, film The Monkey King tahun 2014, film Return to Never Land tahun 

2012, dongeng Sleeping Beauty, dongeng Cinderella, dongeng Thumbelina, film 

Hans Christian’s Andersen Thumbelina tahun 1994, film Fantasia tahun 1940, 

film Percy Jackson & The Olympians tahun 2010, film The Chronicles of Narnia 

tahun 2005, dan film Rise of The Guardians tahun 2012. Teks hipogram tersebut 

bersumber baik dalam buku, kumpulan dongeng, cerita lisan, pertunjukan, film, 

ataupun daring. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu membaca 

dan menelaah studi pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Di antaranya 

adalah buku-buku penelitian, jurnal, kumpulan artikel tentang sastra anak zaman 

sekarang, dan buku-buku teori tentang intertekstual sebagai pisau analisis 

penelitian ini. Lalu ditambah juga pemikiran dan pengamatan peneliti yang diolah 

dengan macam-macam referensi yang relevan. Adapun peneliti melakukan 

wawancara kepada pembaca anak dan observasi hasil wawancara pengarang dari 

berbagai macam media, sehingga dari segi pendekatan intertekstual akan bersifat 

subjektif. 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dilakukan setelah semua sumber yang didapatkan 

terkemupul. Data-data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut: 

1. Menganalisis struktur cerita guna mengetahui dan memahami unsur 

 pembangunan cerita secara utuh. Struktur tersebut diantaranya adalah 

 aspek sintaksis yang meliputi alur dan pengaluran, aspek semantik yang 
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 meliputi latar dan tokoh. Aspek pragmatik yang membahas kehadiran 

 pencerita pun akan dikupas dan dianalisis. 

2. Menganalisis unsur pembangun di luar cerita. Disini peneliti akan 

 menekankan pada hubungan antara teks hipogram dan teks 

 transformasinya juga menjelaskan makna intertekstual dari pengarang, 

 pembaca anak, dan peneliti terhadap novel anak Dru dan Kisah Lima 

 Kerajaan. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini dilakukan karena penelitian ini bersifat 

ilmiah, langkah yang akan dilakukan adalah: 

1. Peneliti melakukan pembacaan objek kajian berupa novel anak secara 

 intensif, yaitu pembacaan secara berulang-ulang. 

2. Melakukan penelusuran data terhadap objek yang dikaji dan selanjutnya 

 melakukan pengklasifikasian sesuai dengan permasalahan yang akan 

 diteliti. Penelusuran data berupa pengumpulan studi pustaka yang relevan 

 dan wawancara kepada pembaca anak. 

3. Melakukan analisis berupa struktur pembangun novel yang mencakup 

 aspek sintaksis yaitu pengaluran dan alur. Aspek semantik yaitu berupa 

 tokoh dan latar. Aspek pragmatik yang berupa penceritaan. 

4. Memaparkan hubungan teks-teks hipogram dengan novel anak Dru dan 

 Kisah Lima Kerajaan. 

5. Memaparkan makna intertekstual dalam novel anak Dru dan Kisah Lima 

 Kerajaan dengan melihat teks-teks hipogramnya. 

6. Memaparkan temuan-temuan hasil analisis untuk menunjang pembahasan 

 sebagai pembanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

7. Merumuskan hasil kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah 

 dilakukan oleh peneliti. 
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3.6 Bagan Alur Penelitian 

Dalam pembahasan ini, akan dipaparkan alur penelitian dari objek novel anak Dru 

dan Kisah Lima Kerajaan, sehingga mancapai makna intertekstual novel anak 

Dru dan Kisah Lima Kerajaan. Hal ini terlihat pada bagan, sebagai berikut. 

  

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

Teks Novel Anak Dru dan Kisah 

Lima Kerajaan karya Clara Ng dan 

Renata Owen 

Makna Intertekstual dalam novel 

anak Dru dan Kisah Lima Kerajaan 

karya Clara Ng dan Renata Owen 

Struktur novel dalam novel anak 

Dru dan Kisah Lima Kerajaan: 

1. Aspek Sintaksis 

a.Pengaluran 

b.Alur 

2. Aspek Semantik 

a.Penokohan dan 

Tokoh 

b.Latar 

3. Aspek Pragmatik 

a.Sudut Pandang 

Pencerita 

Kajian intertekstual untuk 

mengkaji hubungan teks 

transformasi dengan teks 

hipogramnya: 

1. Hasil hubungan 

teks transformasi 

dalam novel anak  Dru 

dan Kisah Lima 

Kerajaan dengan teks –

teks hipogramnya. 

2. Makna 

intertekstual dalam 

novel anak Dru dan 

Kisah Lima Kerajaan . 

Temuan dan 

Pembahasan 
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3.7 Pedoman Analisis 

Dalam pedoman analisis, akan dipaparkan tiga tabel analisis penelitian 

mengenai novel anak Dru dan Kisah Lima Kerajaan. 

Pendekatan Disiplin/Operasional 
Unsur-unsur 

Analisis 
Tekanan 

Tekstual Intertekstual Unsur Sintaksis 

(analisis alur dan 

pengaluran). 

Unsur semantik 

(analisis latar dan 

tokoh). Unsur 

Pragmatik (tipe 

penceritaan). 

Makna 

intertekstual dalam 

novel anak Dru 

dan Kisah Lima 

Kerajaan dilihat 

dalam hubungan 

teks hipogram dan 

teks 

transformasinya. 

 

Tabel 3.7.1 Teknik Kajian Novel 

 

No Pokok-pokok 

Analisis 

Penjelasan 

 Aspek Sintaksis  

1 Alur dan Pengaluran Menganalisis aspek sintaksis yang meliputi alur dan 

pengaluran. Alur adalah fungsi utama yang 

dibentuk oleh hubungan logis maupun hubungan 

waktu (kronologis). 

Sedangkan pengaluran yaitu urutan satuan terkecil 

dari makna yang dipilih dari teks sehingga 

membentuk satuan paling kecil (sekuen). 

 Aspek Semantik  

2 Latar Analisis latar: 

a. Latar Tempat 
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b. Latar Waktu 

c. Latar Sosial 

3 Tokoh a. Menganalisis tokoh berdasarkan jenis tokoh 

yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. 

b. Menganalisis tokoh dengan membaca fisik, 

mental, status, sosial, dan tindakan tokoh 

yang terdapat pada teks. 

 Aspek Pragmatik  

4 Pencerita Menentukan dan menganalisis kehadiran pencerita 

dan tipe penceritaan yang digunakan dalam novel. 

 

Tabel 3.7.2 Pedoman Analisis Struktur Novel 

 

No Pokok Analisis Acuan Analisis 

 Intertekstual dalam novel Dru dan Kisah Lima Kerajaan 

1 Hubungan teks transformasi 

dengan teks hipogramnya 

a. Kilasan cerita teks hipogram. 

b. Hubungan teks hipogram 

dengan teks transformasi Dru 

dan Kisah Lima Kerajaan. 

c. Makna Intertekstual dalam 

novel anak Dru dan Kisah Lima 

Kerajaan. 

 

Tabel 3.7.3 Pedoman Analisis Intertekstual 
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3.8 Definisi Operasional 

Sebagai usaha memadukan pemahaman mengenai objek material yang 

akan dikaji, definisi operasional bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan 

salah tafsir terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Intertekstual memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar 

 belakang teks-teks lain. Artinya, penciptaan dan pembacaan tidak dapat 

 dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan. 

2. Teks-teks lain berupa teks hipogram yang hadir sebagai kumpulan puzzle 

 dalam teks transformasinya. 

3. Hipogram adalah struktur prateks, yang dianggap sebagai energi puitika 

 teks. 

4. Novel adalah suatu cerita prosa fiktif dalam panjang yang tertentu, yang 

 melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan yang nyata yang 

 representatif. 

5. Novel anak Dru dan Kisah Lima Kerajaan merupakan sebuah novel yang 

 bergenre sastra anak yang diterbitkan oleh Gramedia, tahun 2016 yang 

 ditulis oleh Clara Ng denga ilustrasi oleh Renata Owen. 


