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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

sosiologi sastra dengan menggunakan buku “Paradigma Sosiologi Sastra” karya 

Nyoman Kutha Ratna. Sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 

kehidupan dinamika masyarakat pada sebuah karya sastra ber-genre novel. 

Keterkaitan akan pendekatan dan objek kajian yang diteliti terletak pada dinamika 

konflik sosial yang terjadi dalam novel tersebut. Menceritakan tentang berbagai 

perseteruan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosiokultural yang 

begitu kompleks. 

Pendekatan dan objek kajian sangat relevan karena sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Semi (2012 :92) bahwa karya sastra menerima pengaruh dari 

masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. 

Seringkali masyarakatlah yang sangat menentukan nilai sebuah karya sastra yang 

hidup pada suatu zaman. Penerapannya pada penelitian ini yaitu untuk 

mengidentifikasi aspek konflik sosial yang berlangsung dalam dinamika 

masyarakat yang dituliskan oleh Abdoel Moeis dalam novelnya yang berjudul 

Salah Asuhan. Konflik sosial yang diidentifikasi diantaranya yaitu bentuk konflik 

pernikahan lintas budaya, penyebab konflik pernikhan lintas budaya, dan akibat 

konflik pernikhan lintas budaya. 

 

 



27 
 

 
 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif kualitaif digunakan untuk mendiskripsikan dan 

menginterpretasi data-data tertulis yang berupa satuan cerita yang terwujud dalam 

monolog maupun dialog tokoh.  

Metode deskriptif kualitatif yaitu medeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis. Fakta-fakta yang ditemukan dari subjek maka 

akan diuraikan berdasarkan fokus penelitian. Oleh sebab itu, peneliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif ini untuk mengungkapkan atau 

mendiskripsikan konflik pernikahan lintas budaya yang terdapat pada novel Salah 

Asuhan karya Abdoel Moeis dengan menggunakan penelitian ini data yang 

terkumpul di identifikasi kemudian dideskripsikan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek penelitian dari mana data tersebut 

diperoleh. Sumber data dari penelitian ini adalah novel Salah Asuhan karya 

Abdoel Moeis yang diterbitkan pada tahun 1982, penerbit Balai Pustaka, dengan 

jumlah halaman sebanyak 336 halaman. Abdoel moeis merupakan seorang 

sastrawan yang berasal dari suku minangkabau, berikut biodata pengarang dapat 

dilihat pada lampiran 2. 
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3.3.2 Data Penelitian 

Pemerolehan data pada penelitian ini yaitu berupa satuan paragraf, 

penggalan kalimat dalam setiap bagian cerita yang terdapat pada novel Salah 

Asuhan karya Abdoel Moeis, Dalam dialog antar tokoh maupun monolog tokoh, 

begitu juga narasi dari sang pengarang. Data yang diambil difokuskan pada bagian 

yang berkaitan dengan bentuk konflik sosial, penyebab konflik sosial, dan akibat 

konflik sosial. 

3.3.3 Indikator Penelitian  

Indikator penelitian memungkinkan peneliti untuk mempermudah 

memahami hal yang akan diteliti. Indikatorpenelitian menjadikan penelitian 

memliki fokus permaslaahan yang lebih spesifik. Aspek yang dikaji juga tidak 

akan keluar dari permasalahan yang sudah ditentukan pada rumusan masalah 

sebelumnya. Indikator bisa berupa tanda yang ditimbulkan dari fokus 

permasalahan Indikator penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
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Tabel 3.3.3 

Aspek yang Dikaji 

Konflik Pernikahan Lintas Budaya  Dalam Novel Salah Asuhan Karya 

Abdoel Moeis (Kajian Sosiologi Sastra) 
 

No Aspek yang Dikaji Fokus Masalah Indikator 

1.  Bentuk Konflik 

Pernikahan Lintas 
Budaya 

Source (Sumber 

konflik) 

 Perbedaan pendapat  

 Ada yang dirugikan 
 Salah paham 

 Waktu (lampau, kini, 
mendatang) 

 

Issues (isu-isu)  Prasangka sosial 

 Latar belakang informasi 
 Kejelasan sumber informasi. 

Parties (pihak)  Pelaku utama konflik. 

 Keluarga 
 Teman, kerabat dan 

lingkungan  

2.  Penyebab Konflik 
Pernikahan Lintas 

Budaya 

Perbedaan 
Individu 

 

 Status sosial 
 Keyakinn 

 pengetahuan 

Perbedaan 
Kepentingan 

 

 Kebutuhan 
 Nilai dan tujuan 

 Sosial 
 Budaya 

Perbedaaan 
kebudayaan  
 

 IPTEK 
 Adat istidat 
 Pola fikir  

 3. Akibat konflik 

Pernikahan Lintas 
Budaya 

Hancurnya 

kesatuan  

kelompok 

 Perpecahan 

 Runtuh 

Perubahan 
kepribadian 

individu 

 Dari positif ke negatif 
 Dari negatif ke positif 

Hancurnya 
norma sosial 

 Konflik 
 Pertikaian 
 Hancurnya kesadaran diri 



30 
 

 
 

 

3.4 Teknik Penelitian 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi 

yang menjadi salah satu metode pengumpulan  data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain 

tentang subjek.  

Menurut Meleong dalam Herdiansyah  (2010: 143),  mengemukakakan 

dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi. a) 

Dokumen harian yaitu dokumentasi pribadi berupa catatan atau karangan 

seseorang secara tertulis tentang pengalaman dan kepercayaannya. b) dokumentasi 

resmi yaitu sebuah dokumen yang dipandang mampu memberikan gambar 

mengenai suatu aktifitas, keterlibatan indiviu pada suatu komunitas tertentu pada 

setting sosial. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Membaca secara cermat keseluruhan  novel Salah Asuhan  karya Abdoel 

Moeis  untuk mengetahui keseluruhan isi novel secara umum. 

2. Mengidentifikasi bagian-bagian cerita dalam novel Salah Asuhan  karya 

Abdoel Moeis sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

3. Mengklasifikasikan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

4. Memasukkan data yang diambil dari novel Salah Asuhan  karya Abdoel 

Moeis ke dalam tabel. 
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Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses 

analisis data sehingga dapat diperoleh pemahaman serta pengertian yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti yaitu konflik sosial yang terjadi di dalam 

sebuah masyarakat yang terjadi karena persilangan dua budaya melalui sebuah 

pernikahan yang penuh intrik dan permasalahan. 

3.4.2 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 “Konflik Pernikahan Lintas Budaya  

dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis (Kajian Sosiologi Sastra)” ini, 

peneliti menggunakan instrumen berupa tabel pengklasifikasian data. 

Pengklasifikasian data peneliti memberikan kode-kode pada setiap data yang telah 

diklasifikasikan sesuai dengan aspek yang diteliti dari setiap indikator yang sudah 

ditentukan. Usai pengklasifikasian data selesai, peneliti memasukkan data ke 

dalam korpus data untuk diinterpretasikan. Selanjutnya data tersebut digunakan 

untuk menganalisis sesuai dengan rumusan masalah. Berikut tabel 

Pengklasifikasian data yang digunakan sebagai instrumen penelitian 
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Tabel 3.4.2 

Tabel Pengklasifikasian Data 

Konflik Pernikahan Lintas Budaya  Dalam Novel Salah Asuhan Karya 

Abdul Moeis (Kajian Sosiologi Sastra) 

 

No Kode Data Deskriptif Interpretasi 

1.  

 

SA/PKS/

PB/HLM
-16/PG-

10/BR-1 
 

“kawin 

campuran itu 

sesungguhnya 

banyak benar 

rintangannya, 
yang 

ditimbulkan 
juga oleh 

manusia juga 
Corrie! Karena 
masing-masing 

manusia 
dihinggapi oleh 

suatu penyakit 
“kesombongan 
bangsa”. 

Sekalian orang, 
masing-masing 

dengan 
perasaannya 
sendiri, 

menyalahi akan 
bangsanya, yang 

menghubungkan 
hidup kepada 
bangsa yang 

lain, meskipun 
kedua oarang 

menjadi suami-
istri itu sangat 
berkasih-

kasihan.” 

Tuan Du Busse 

menyampaikan 
kepada anaknya 

bahwa menikah 
berlainan budaya 
dan bangsa 

merupakan 
sesuatu yang 

sangat krusial , 
sehingga akan 
mendapat banyak 

persoalan dalam 
melaksanakannya. 

Terlebih dari 
setiap manusia 
yang tak ada yang  

ingin kalah antara 
bangsa yang satu 

dengan bangsa 
yang lain. Meski 
begitu lain 

individu lain pula 
cara berfikir dan 

perasaan yang 
dimilikinya. 

Tuan Du Busse belum 

bisa memberikan 
keputusan akan 

pertanyaan Corrie 
mengenai pernikahan 
campuran. Namun 

tuan De Busse 
mencoba memberikan 

pemahaman bahwa 
pernikahan campuran 
sangatlah sulit untuk 

dilangsungkan. 
Didasari alasan 

perbedaan bangsa juga 
karena idealisme dari 
setiap individu yang 

tidak mau dipandang 
rendah oleh bangsa 

lain. 

 

Keterangan: 

SA : Salah Asuhan  (judul novel) 

HLM : Halaman 

PG : Paragraf 

BR : Baris 
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Rumusan Masalah: 

BK : Bentuk Konflik Pernikahan Lintas Budaya (rumusan masalah) 

PK : Penyebab Konflik Pernikahan Lintas Budaya (rumusan masalah) 

AK : Akibat Konflik Pernikahan Lintas Budaya (rumusan masalah) 

 

Indikator: 

S : Source (Sumber Konflik) 

I : Issues (Isu-Isu) 

P : Parties (Pihak) 

PI : Perbedaan Individu 

PK : Perbedaan Kepentingan 

PB : Perbedaan  Kebudayaan 

HKK : Hancurnya Kesatuan Kelompok 

PKI : Perbedaan Kepribadian Individu 

HNS : Hancurnya Norma Sosial 

3.4.3 Teknik Analisis data 

Teknik analisis data digunakan untuk membuktikan atau memperoleh hasil 

penelitian, yaitu mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Analisis data 

pada penelitian ini mengunakan teknik analisis diskriptif. Penelitian 

mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Konflik pernikahan lintas budaya 

(campuran). Adapun langkah- langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti melakukan reduksi data melalui 

proses pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari kutipan-

kutipan, kata-kata, kalimat, serta satuan cerita yang ada di dalam novel. 

Mengingat dari sekian banyaknya data yang diperoleh beragam dan perlu 
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dilakukannya pengklasifikasian secara detail, oleh karena itu perlu dilakukannya 

reduksi data dengan cara merangkum data yang diperoleh serta memfokuskan 

kepada hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah dan membuang data yang 

tidak diperlukan.   

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses selanjutnya setelah reduksi data. Dalam 

penyajian data, seluruh data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam tabel 

instrumen pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis, dideskripsikan, dan 

diiterpretasikan secara kritis. Analisis sastra dalam penelitian ini mengungkapkan 

pendekatan sosiologi sastra  khususunya terhadap karya sastra novel yaitu novel 

Salah Asuhan  karya Abdoel Moeis dengan menganalisis satuan cerita yang 

berkaitan dengan konflik lintas budaya. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Dalam menarik kesimpulan dilakukan proses pemahaman ulang dari keseluruhan 

hasil analisis dan dilakukan peninjauan kembali agar mendapat hasil yang valid 

dan penelitian yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil penelitian yang 

diperoleh. 


