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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan melalui prosedur kerja untuk 

mencari kebenaran. Proses dalam mencari kebenaran tersebut diperlukan 

metode yang tepat dan dapat digunakan untuk membahas prosedur kerja 

dalam  mencari kebenaran suatu permasalahan untuk mencapai tujuan. 

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah suatu 

prosedur penelitian dengan hasil sajian data deskriptif berupa tuturan 

pengarang pada novel In Bed With Model$ karya Moammar Emka. 

Sudaryanto (1993: 62), menyatakan bahwa istilah deskriptif menyarankan 

kepada suatu penelitian yang semata-mata hanya berdasarkan pada fakta-

fakta yang ada dan juga fenomena yang memang secara empiris hidup dalam 

penutupnya, sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa uraian bahasa yang 

biasa dikatakan sifatnya seperti potret, paparan seperti apa adanya. Pada 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data-

data yang diperoleh dari novel, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teori hedonisme. Data yang digunakan dinyatakan dalam keadaan yang 

sewajarnya serta memiliki karakteristik, dan tidak diubah dalam dibentuk 

simbol-simbol bilangan. Data yang dikumpulkan  adalah berupa kata-kata 

gambar dan bukan sebuah angka. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam 

dan mengandung makna (data yang sebenarnya). Mahsun (2005: 37) juga 

mengungkapkan metode deskriptif-kualitatif adalah suatu prosedur penelitian 

yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

Penelitian yang berjudul gaya hidup hedonis dalam novel In Bed With 

Model$ karya Moammar Emka disajikan data-data yang dibutuhkan berupa 

teks kata atau kalimat yang dianalisis dengan memaparkan gaya hidup 
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hedonis baik dalam hal hiburan, berpakaian dan makanan yang dialami tokoh-

tokoh dalam  novel In Bed With Model$ karya Moammar Emka. Novel ini 

menceritakan tentang seorang artis atau model yang hidupnya serba mewah, 

baik dari pakaian yang digunakan dengan harga yang mahal dan selalu 

memperlihatkan sebagian tubuh mereka (menggunakan pakaian yang sedikit 

terbuka) dan sering mengunjungi tempat-tempat hiburan malam dengan 

tujuan untuk kesenangan semata dan juga mendapatkan uang dengan 

menemani laki-laki berduit yang datang pada tempat tersebut. Model 

teresebut melakukan segala cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

bahkan rela mengorbankan harga dirinya dan mendapatkan uang tambahan 

dari laki-laki yang menjadi klien pada model tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif karena dalam 

metode kualitatif ini cenderung menggunakan analisis yang bersifat 

deskriptif. Menurut Mukhtar (2013: 10) menjelaskan bahwa kata deskriptif 

berasal dari bahasa latin “descriptivus” yang berarti uraian. Metode penelitian 

kualitatif-deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Langkah  

selanjutnya dilakukan secara sistematis dalam proses pengumpulan dan 

pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi mengenai 

hasil penelitian. Penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah 

harus bersifat objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat peneliti 

sendiri. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian deskripsi. 

B. Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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C. Sumber Data/Objek Penelitian 

1. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2010: 144) sumber data adalah objek dari 

mana data dapat diperoleh. Sutopo (2006: 56-57) juga menjelaskan bahwa 

sumber data adalah tempat data yang diperoleh dengan cara menggunakan 

metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. 

Selain itu Sugiyono (2015: 22) juga menjelaskan bahwa sumber data 

utama penelitian kualitatif menggunakan data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, dengan melakukan analisis data secara induktif. 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan semua data yang ada 

dalam sarana penelitian yang bersifat objektif dan harus jelas berdasarkan 

fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel In Bed 

With Model$ karya Moammar Emka. Sedangkan Subjek yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul In Bed With Model$ karya 

Moammar Emka yang merupakan cetakan pertama dengan jumlah 

halaman sebanyak 278 halaman dan terdiri dari 15 bab, yang diterbitkan 

oleh Enter Media pada tahun 2014 di Jakarta. Sampul depan pada novel ini 

didominasi warna hitam yang terdapat gambar seorang wanita yang 

berpose seksi menggunakan pakaian bikini, sedangkan sampul belakang 

terdapat sinopsis (uraian singkat) novel yang diambil pengarang dari 

keseluruhan isi novel. 

2. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010 : 38) objek penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah teks atau 

dialog  kata, dan kalimat yang terdapat pada novel In Bed With Model$ 

karya Moammar Emka. Dialog dan teks tersebut berupa kata-kata atau 

kalimat yang berkaitan dengan perilaku tokoh yang memiliki gaya hidup 

hedonis pada novel In Bed With Model$ karya Moammar Emka. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2010: 224). Jenis-jenis metode pengumpulan data 

yaitu tes, metode kuesioner, metode wawancara, metode observasi, metode 

skala bertingkat, dan metode dokumentasi (Arikunto, 2010: 193-202). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi, dengan mencari serta mengumpukan 

data-data yang dibutuhkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata  yang 

berhubungan dengan gaya hidup hedonis pada novel In Bed With Model$ 

karya Moammar Emka. Arikunto (2010: 274) mengatakan bahwa  metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari dan 

mengumpulkan data-data yang terkait dengan gaya hidup hedonis pada 

novel yang berjudul In Bed With Model$ karya Moammar Emka dengan 

cara membaca keseluruhan isi novel dengan seksama. Peneliti mencatat 

data yang ditemukan dalam novel yang akan dibahas untuk dianalisis. 

Peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, 

terarah, dan teliti terhadap sumber data yang digunakan sebagai sasaran 

utama dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa 1) membaca 

secara cermat keseluruhan isi novel In Bed With Models yang terdiri atas 

15 bab dan terdiri dari (278 halaman) yang dipilih menjadi fokus 

penelitian, dalam penelitian ini gaya hidup dengan faham hedonis meliputi 

sikap dan perilaku tokoh. 2) menandai bagian-bagian tertentu yang 

mengandung gaya hidup pada tokoh dalam novel. 3) menentukan dan 

menafsirkan gaya hidup tokoh dan konflik yang menyebabkan gaya hidup 

para tokoh dengan teori hedonisme. 4) mendeskripsikan semua data yang 

telah diperoleh.  
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E. Teknik Analisa Data 

Mukhtar (2013: 120) menjelaskan bahwa analisis data adalah 

proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan 

sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi 

sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang 

selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskripsi. Metode deskripsi dilakukan melalui pengumpulan data 

yang disusun, dianalisis, diklasifikasikan, dibahas, dan disimpulkan. 

Teknik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan gaya hidup dengan 

cara analisis tingkah laku dan cara bergaul pada tokoh-tokoh yang ada 

pada novel In Bed With Model$. 

Menurut Sugiyono (2014: 247–253) langkah-langkah dalam 

menganalisis novel In Bed With Model$ karya Moammar Emka dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Reduksi data, yakni dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan 

ciri tertentu. Memilih hal pokok yang penting yang menjadi fokus 

penelitian. Langkah-langkah reduksi data sebagai berikut : 

a. Data yang diperoleh melalui pembacaan secara cermat dan dicatat 

yang berisikan tentang gaya hidup pada tokoh yang ada dalam 

novel In Bed With Model$. 

b. Proses pemilihan kata, kalimat yang mengandung gaya hidup yang 

dialami tokoh dengan teori hedonisme. 

c. Pemfokusan hanya dilakukan pada kata, kalimat yang 

menunjukkan gaya hidup tokoh berdasarkan hiburan, pakaian dan 

makanan. 

d. Penyederhanaan dan pentransformasian data kasar dilakukan 

dengan mengelompokkan data yang telah dipilih menjadi data yang 

sesuai dengan gaya hidup hedonisme. 

2. Penyajian data, yakni teknik dalam penyajian data dengan bentuk 

grafik, tabel, ataupun sejenisnya dimana didalamnya tersaji data-data 

kategorisasi. Penelitian ini terdapat hal-hal pokok yang disajikan 
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dalam deskripsi data agar memberikan kemudahan dalam pembahasan 

secara menyeluruh terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah. Penyajian data ini akan memudahkan peneliti 

memahami fenomena yang terjadi kemudian merencanakan hal-hal 

yang telah dipahami tersebut. Penyajian data penelitian ini berupa data 

yang disajikan menggunakan tabel yang berisi gaya hidup dalam hal 

hiburan, pakaian dan makanan yang terdapat dalam novel In Bed With 

Model$ karya Moammar Emka. Setelah dimasukkan dalam tabel 

kemudian diberikan pengkodean pada hasil yang telah didapatkan dari 

dalam  novel seseuai dengan tabel 2. 

Tabel  1 Kodifikasi Novel In Bed With Model$ 

No. Kodifikasi Keterangan 

1. IBWM In Bed With Model$ 

2. GHH Gaya Hidup Hiburan 

3. GHP Gaya Hidup Pakaian 

4. GHM Gaya Hidup Makanan 

5. 2014 Tahun Terbit Novel 

6. Hal Halaman 

 

Sebagai salah satu contoh pengkodean dalam gaya hidup 

hiburan sebagai berikut : 

Tabel  2 Contoh Kodifikasi Gaya Hidup Hiburan 

No. Kutipan Kodifikasi 

1. Sexy for you adalah salah satunya. Dari 

temanya saja, sudah terbayang dikepala 

bakal seperti apa isi acaranya. Yang 

pasti, jualan utamanya: tontonan liar 

dengan subyek seksi. Pokoknya, adult-

contents dan hanya  diperuntukkan bagi 

kalangan yang berumur 21+. 

IBWM/GHH/Emka,

2014:15 

Keterangan :  

IBWM  : In Bed With Model$ 

GHH  : Gaya Hidup Hiburan 

Pengarang  : Moammar Emka 
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Tahun Terbit : 2014 

Halaman  : 15 

3. Penarikan kesimpulan, yakni memaknai, menyimpulkan, dan 

membandingkan data-data yang telah dikategorikan sebelumnya dan 

ditemukan dalam novel In Bed With Model$ karya Moammar Emka 

dengan menggunakan data yang membahas tentang gaya hidup para 

model dalam sehari-sehari. Simpulan menggambarkan secara utuh, 

jelas dan ringkas terkait dengan hasil analisis data. Langkah terakhir 

pada penelitian ini menyajikan simpulan berupa analisis gaya hidup 

dalam hal hiburan, pakaian, dan makanan dengan menggunakan teori 

hedonisme dalam novel In Bed With Model$ karya Mommar Emka. 


