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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

       Agar dapat menganalisis novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto 

dengan baik, maka diperlukan kerangka kerja yang sistematis. Untuk dapat 

mencapai maksud tersebut, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang (1) 

pendekatan penelitian, (2) metode penelitian, (3) sumber data dan data penelitian, 

(4) instrumen penelitian, dan (5) teknik penelitian. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu menggunakan 

pendekatan psikologi sosial. Psikologi Sosial merupakan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang baru, dan merupakan cabang ilmu pengetahuan psikologi pada 

umunya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam 

hubungan situasi-situasi sosial, seperti situasi kelompok, situasi massa dan 

sebagainya, termasuk di dalamnya interaksi antar orang dan hasil kebudayaanya 

(Ahmadi, 2009:1). Data yang didapatkan berupa deskripsi tentang representasi 

sikap nasionalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme pada 

novel karya Redy Kuswanto menggunakan kajian sikap nasionalisme. 

       Penerapan pendekatan psikologi sosial pada penelitian kali ini untuk menelaah 

hal-hal yang berhubungan dengan sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel 

Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto. Fokus penelitian ini adalah 

representasi sikap nasionalisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 
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nasionalisme yang ditujukan pada tokoh utama dalam novel Karena Aku Tak Buta 

karya Redy Kuswanto. 

 

3.2 Metode Penelitian 

       Metode penelitian sastra merupakan cara yang dipilih oleh peneliti dengan 

mempertimbangkan bentuk, isi dan sifat sastra sebagai subjek kajian. Penelitian 

pada kali ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif secara 

keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam 

bentuk deskripsi (Ratna, 2015:46). Metode kualitatif ini lebih mementingkan proses 

daripada hasil yang ingin mengkaji tentang representasi sikap nasionalisme dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel 

Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto. 

       Selain itu penelitiaan pada kali ini bersifat deskriptif. Penelitian bersifat 

deskriptif adalah cara peneliti untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu 

gejala dan gejala lain di masyarakat (Ismawati, 2003: 29). Oleh sebab itu, peneliti 

menggunakan sifat deskriptif ini karena ingin mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan bagaimana representasi sikap nasionalisme dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi sikap nasionalisme yang dialami oleh tokoh utama dalam 

novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto. 
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3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1 Sumber Data 

       Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan dari mana informasi mengenai 

fokus penelitian diperoleh, dengan kata lain sumber data merupakan subjek 

penelitian dari mana data diperoleh. Sumber data yang akan digunakan sebagai 

bahan penelitian yaitu novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto yang 

diterbitakan oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri di Solo, edisi pertama, 

cetakan pertama (Januari 2015), xii+332 hlm.; 20cm. 

 

3.3.2 Data Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah, maka data yang diperoleh penulis dari hasil 

penelitian yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh berupa  satuan cerita, 

kalimat yang sesuai dengan dialog dan sikap yang terepresentasikan di dalam novel 

Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswantoro, yaitu (1) representasi sikap 

nasionalisme tokoh utama dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy 

Kuswanto, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme tokoh utama 

dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto. 

 

3.3.3 Indikator Penelitian 

       Indikator-indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan 

penelitian. Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih 

terfokus pada objek permasalahan di dalam penelitian. Indikator penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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Tabel Indikator 3.I 

Indikator penelitian 

Representasi sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy 

Kuswanto 

 

No Aspek Indikator 

1. 

 

Representasi sikap nasionalisme tokoh 

utama 

1. Rela berkorban untuk kepentingan 

bangsa dan negara 

2. Mengutamakan persatuan dan 

kesatuan 

3. Cinta tanah air 

4. Berjiwa pembaharu dan tidak kenal 

menyerah 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap nasionalisme tokoh utama 

1. Faktor intern: intern merupakan 

faktor yang terdapat dalam pribadi 

manusia itu sendiri 

2. Faktor ekstern: faktor yang terdapat 

diluar pribadi manusia. Faktor ini 

berupa interaksi sosial diluar 

kelompok 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

       Instrumen berarti alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, tetapi 

dalam penelitian sastra instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Posisi peneliti 

sebagai instrumen terkait dengan ciri penelitian sastra yang berorientasi kepada 

teks, bukan kepada sekelompok individu yang menerima perlakuan tertentu.  

 
Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

No  Kode Data Deskripsi Interpretasi 

1 RS/RB/HLM/PG/BR    

2 FP/FI/HLM/PG/BR    

     

Keterangan: 

RS : Representasi sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel Karena Aku 

Tak Buta karya Redy Kuswanto 

RB : Rela berkorban untuk kepentingan Bangsa dan Negara 

MPK : Mengutamakan persatuan dan kesatuan 

CTA : Cinta tanah air 

BP : Berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah 
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FP : Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme tokoh utama dalam 

novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto 

FI : Faktor internal 

FE : Faktor eksternal 

HLM : Halaman 

PG : Paragraf 

BR : Baris 

 

3.5 Teknik Penelitian 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni dengan menggunakan teknik 

membaca karya sastra secara cermat. Adapun langkah-langkah pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1) membaca novel Karena Aku Tak Buta secara berulang-ulang untuk 

memperoleh pemahaman isi novel. 

2) mencatat satuan cerita yang terkait dengan rumusan masalah. 

3) Mencari dan mengelompokan bagian-bagian dari cerita novel Karena Aku 

Tak Buta karya Redy Kuswanto sesuai dengan indikator. 

4) Memberikan kode pada setiap kelompok data sesuai dengan rumusan. 

5) Menyeleksi kembali setiap data yang sudah sesuai dengan data penelitian. 
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3.5.2 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis ini, ialah model 

Miles dan Huberman (Ismawati, 2015: 20). Model Miles dan Huberman merupakan 

teknik analisis data yang dilakukan secara insentif dan terus menerus sampai tuntas. 

Model Miles dan Huberman terdiri dari beberapa langkah. Langkah-langkah yang 

digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1) Reduksi  data 

       Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan membuang yang tidak perlu. Data 

yang telah diuraikan akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Setelah melakukan reduksi data peneliti membaca berkali-kali dan 

mengamati dengan cermat kemudian menyeleksi data dan dikelompokkan 

berdasarkan hubungan reprentasi sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel 

Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto. 

2) Menyajikan data  

       Menyajikan data bisa dilakukan peneliti dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

dan hubungan antar kategori. Setelah melakukan penyajian data, peneliti kemudian 

mendeskripsikan atau memberikan keterangan singkat seputar data tersebut dengan 

hal-hal seperti alasan apakah data tersebut sudah sesuai dengan hubungan reprentasi 

sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy 

Kuswanto. 
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3) Menarik kesimpulan 

       Peneliti menyimpulkan hasil yang sudah dideskripsikan. Kesimpulan yang 

diambil peneliti sesuai dengan rumusan masalah yaitu 1) representasi sikap 

nasionalisme tokoh utama dalam novel Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto 

2) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme tokoh utama dalam novel 

Karena Aku Tak Buta karya Redy Kuswanto. 

 


