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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan 

sosiologi sastra digunakan karena pendekatan ini menganalisis manusia dalam 

masyarakat, dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. 

 

3.2  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-

fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Metode ini secara etimologis berarti 

menguraikan tetapi tidak semata-mata menguraikan melainkan juga memberikan 

pemahaman dan penjelasan secukupnya. 

 

3.3  Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek penelitian dari mana data tersebut 

diperoleh. Sumber data dari penelitian ini adalah Kumpulan Cerpen Senyum 

Karyamin karya Ahmad Tohari yang diterbitkan pada tahun 1989, cetakan 

pertama penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, dengan jumlah halaman sebanyak 

73 halaman. Kumpulan Cerpen Senyum Karyamin Karya Ahamad Tohari yang 

berjudul diantaranya adalah : 

1) Senyum Karyamin 

2) Jasa-Jasa buat Sanwirya 
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3) Si Minem Beranak Bayi  

4) Surabanglus 

5) Tinggal Matanya Berkedip-kedip 

6) Ah, Jakarta 

7) Blokeng 

8) Syukuran Sutabawor 

9) Rumah yang Terang 

10) Kenthus 

11) Orang-Orang Seberang Kali 

12) Wangon Jatilawang 

13) Pengemis dan Shalawat Badar  

 

3.4  Data Penelitian 

Data adalah segala keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa satuan 

cerita, paragraf, penggalan kalimat dalam dialog tokoh yang terdapat dalam 

Kumpulan Cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari, dalam penelitian ini 

data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan sistem nilai budaya 

masyarakat Jawa dalam masalah mengenai hakekat dari hidup manusia, masalah 

mengenai hakekat dari karya manusia dan masalah mengenai hakekat dari 

hubungan manusia yang terkandung pada Kumpulan Cerpen Senyum Karyamin 

karya Ahmad Tohari. 
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3.5  Indikator Penelitian 

Indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan 

penelitian. Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih 

terfokus pada objek permasalahan di dalam penelitian. Aspek yang dikaji adalah 

masalah-masalah yang sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan fokus 

penelitian merupakan jawaban dari aspek yang dikaji. Selanjutnya indikator 

merupakan tanda yang ditimbulkan dari fokus penelitian. Indikator penelitian 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Aspek yang Dikaji 

Analisis Sistem Nilai Budaya Jawa Dalam Kumpulan Cerpen Senyum 

Karyamin karya Ahmad Tohari 

No Aspek yang 

diteliti 

Subfokus 

Permasalahan 

 Indikator 

1. Sistem nilai 

budaya Jawa pada 

masalah mengenai 

hakikat manusia 

dari hidup 

manusia. 

 Sepi ing pamrih 

 

 Bertindak tanpa ada 

maksud tertentu  

 Bertindak untuk 

mendapatkan berkah 

 Melakukan suatu 

hal secara ikhlas 

 Madhang  Menghindari 

kehidupan yang 

buruk. 

 Berupaya untuk 

meraih kehidupan 

yang baik. 

 Berjuang untuk 

meraih hidup yang 

tentram. 

 Menghindari 

perlakuan yang 

tercela.  

 Narima ing 

pangdum 

 Hidup ini telah ada 

yang mengatur  

 Hidup tidak dapat 

ditentang begitu 

saja. 
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 Setiap hal yang 

terjadi dalam 

kehidupan ini sesuai 

dengan kehendak 

sang pengatur hidup. 

 Hidup dengan tidak 

terlalu berambisi 

  Jalani saja segala 

yang harus dijalani 

dengan tawakal. 

2. Sistem nilai 

budaya Jawa pada 

masalah mengenai 

hakikat manusia 

dari karya 

manusia. 

 Kerja  Bekerja akan 

memberikan manusia 

tersebut upah. 

 Tekun dalam 

bekerja. 

 Bekerja dengan 

keras dan ulet. 

 Memenuhi 

kebutuhan demi 

kelangsungan 

hidupnya 

3. Sistem nilai 

budaya Jawa pada 

masalah mengenai 

hakikat manusia 

dari hubungan 

manusia. 

 Tolong menolong  Memberikan 

pertolongan kepada 

sesama. 

 Rasa kasihan 

terhadap orang yang 

kesusahan. 

 Saling membantu 

kepada orang yang 

membutuhkan.  

 Tercipta kehidupan 

yang selaras  

 Hidup lebih 

sejahtera 

 Peduli terhadap 

sesama . 

 Kerukunan  Keadaan di mana 

tidak terdapat 

perasaan-perasaan 

negatif 

 Menghindari 

terjadinya 

perselisihan. 
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 Menciptakan suatu 

keadaan yang aman 

dan tentram. 

 Menomerduakan 

bahkan melepaskan 

kepentingan pribadi 

demi kepentingan 

bersama. 

 Menghindari 

konflik. 

   Rasa Hormat  Dapat membawa 

diri dalam bersikap 

 Berbicara dengan 

sopan kepada orang 

yang lebih tua 

 Memperlihatkan 

sikap hormat 

terhadap orang lain 

sesuai derajat dan 

kedudukanya. 

 Tidak berlaku 

semena-mena 

terhadap orang lain. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Membaca dengan cermat kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad 

Tohari untuk mengetahui isi dari cerita tersebut, khususnya masalah nilai 

moral budaya yang dibahas dalam penelitian ini.  

b) Menggaris bawahi kalimat atau paragraf dalam isi dari cerita sebagaimana 

yang dirumuskan dalam rumusan masalah. 

c) Membaca buku-buku yang relevan terkait dengan permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini. 
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d) Menafsirkan sistem nilai budaya Jawa yang terkandung dalam kumpulan 

cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari dan didasarkan pada 

permasalahan sesuai dengan buku-buku penunjang yang relevan. 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis data 

sehingga dapat diperoleh pemahaman dan pengertian yang sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu sistem nilai budaya Jawa pada kumpulan Cerpen Senyum 

Karyamin karya Ahmad Tohari. 

 

3.7  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 “ Analisis Sistem Nilai Budaya Jawa 

dalam Kumpulan Cerpen Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari” ini, peneliti 

menggunakan instrumen berupa tabel penjaring data.  

Dalam penjaringan data peneliti memberikan kode-kode pada setiap data 

yang telah dijaring sesuai dengan aspek yang diteliti. Seletah penjaringan data 

selesai, peneliti memasukkan data ke dalam korpus data untuk diinterpretasikan. 

Selanjutnya data tersebut digunakan untuk menganalisis sesuai dengan rumusan 

masalah. Berikut tabel penjaring data yang digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 
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Tabel 3.2 

Tabel Kodefikasi Korpus Data Penelitian 

Analisis Sistem Nilai Budaya Jawa Dalam Kumpulan Cerpen Senyum 

Karyamin Karya Ahmad Tohari 

 

No Istilah Kode 

1. Sepi ing pamrih SIP 

2. Madhang M 

3. Nerima ing Pangdum NIP 

4. Kerja K 

5. Tolong Menolong TM 

6. Kerukunan KER 

7. Rasa Hormat RH 

8. Senyum Karyamin  SK 

9. Jasa-jasa buat Sanwirya  JJBS 

10 Si Minem Beranak Bayi SMBB 

11. Surabanglus S 

12. Tinggal Mata Berkedip-kedip TMBK 

13. Ah, Jakarta AJ 

14. Blokeng B 

15. Sukuran Sutabawor SS 

16. Rumah yang Terang RYT 

17. Kenthus KN 

18. Orang-Orang Seberang Kali OOSK 

19. Wangon Jatilawang WJ 

20. Pengemis dan Shalawat Badar PDSB 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Tabel Penjaring Data 

Analisis Sistem Nilai Budaya Jawa Dalam Kumpulan Cerpen Senyum 

Karyamin Karya Ahmad Tohari 

 

No Kode Data/Kutipan Deskripsi Interpretasi 

1. SK/SIP/HLM-

3/PG-4/BR-1 

   

2. S/M/HLM-

17/PG-2/BR-2 

   

3. SK/NIP/HLM-

3/PG-3/BR-6 

   

4. SK/K/HLM-

1/PG-1/BR-1 

   

5. S/TM/ 

HLM-19/PG-

4/BR-1 

   

6. JJBS/KER/HLM-

7/PG-4/BR-1 

   

7. SK/RH/HLM-

4/PG-3/BR-13 

   

Keterangan: 

SK  : Senyum Karyamin (judul cerpen) 

S  : Surabanglus (judul cerpen) 

JJBS  : Jasa-Jasa Buat Sanwirya (judul cerpen) 

SIP  : Sepi ing Pamrih (subfokus) 

M  : Madhang (subfokus) 

NIP  : Narimo ing Pangdum (subfokus) 

K  : Kerja (subfokus) 

KER  : Kerukunan (subfokus) 

RH  : Rasa hormat (subfokus) 

HLM  : Halaman  

PG  : Paragfraf  

BR  : Baris  
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3.8  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 sistem nilai budaya Jawa. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) 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 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.   

2) 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 Kumpulan Cerpen 

Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari dengan menganalisis satuan cerita yang 

berkaitan dengan sistem nilai budaya Jawa 



38 
 

3) 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. 

 

 




