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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologi 

sastra. Pendekatan sosiologi sastra digunakan karena pendekatan ini menganalisis 

manusia dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra dianggap tepat untuk 

mengurai karya sastra berupa novel karena dapat memberikan gambaran kehidupan 

tentang manusia dan kehidupan sosial. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif 

analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan temuan data yang diperoleh dari 

sumber data yaitu novel sesuai dengan permasalahan yang dikaji kemudian 

diuraikan atau dideskripsikan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih 

jelas mengenai permasalahan yang dianalisis. 

 

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data Penelitian 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa kalimat-kalimat dan 

penggalan-penggalan dialog tokoh yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea 

Hirata yang terkait dengan masalah penelitian yang dikaji. 
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b. Sumber Data 

 Sumber data penelitian ini yaitu novel Ayah karya Andrea Hirata cetakan 

ke-10 tahun 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 396 halaman yang diterbitkan 

pertama kali oleh penerbitan Bentang Yogyakarta tahun 2015. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang dilakukan secara 

bertahap dan menyeluruh dalam penelitian. Berikut langkah-langkah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:  

a. Membaca secara intensif  terhadap sumber data yaitu membaca secara berulang-

ulang novel Ayah karya Andrea Hirata untuk mengetahui isi dari cerita tersebut, 

khususnya masalah nilai sosial yang diteliti. 

b. Memberi tanda pada kalimat atau paragraf yang ditemukan dalam novel Ayah 

karya Andrea Hirata mengenai permasalahan yang terdapat dalam rumusan 

masalah penelitian. 

c. Mengklasifikasikan data yang terkait dengan masalah dalam penelitian. 

Pengumupulan data bertujuan untuk mempermudah peneliti memproses 

analisis data sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 

3.5 Indikator Penelitian 

Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih terfokus 

pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Aspek yang dikaji adalah 
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masalah-masalah yang sesuai dengan rumusan masalah. Berikut tabel indikator 

yang digunakan dalam penelitian. 

 Tabel 3.1 Aspek yang Diteliti 

Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata  

No. Fokus 

Permasalahan 

Aspek yang 

Diteliti 

Indikator 

1. Nilai Sosial 

Kasih Sayang 

Pengabdian - Perbuatan mulia tanpa 

mengharapkan imbalan 

Tolong-

Menolong 

- Selalu siap mengulurkan tangan 

membantu orang lain 

Kepedulian - Berupaya mengenali pribadi orang 

lain dan ingin membantu orang lain 

yang sedang dalam keadaan susah 

2. Nilai Sosial 

Tanggung 

Jawab 

Rasa Memiliki - Menghargai diri sendiri dan orang 

lain 

Disiplin - Bersikap taat dan mematuhi 

peraturan atau kesepakatan yang 

dibuat 

Empati - Mengenali rasa kemanusiaan 

sendiri terhadap orang lain 

- Sikap memahami, menanggapi 

perasaan, pikiran, pengalaman, dan 

memerhatikan orang lain secara 

sungguh-sungguh 

3. Nilai Sosial 

Keserasian 

Hidup 

Keadilan - Bersikap wajar dan tidak memihak 

terhadap orang tertentu 

- Bersikap jujur dalam situasi khusus 

tanpa dipengaruhi oleh apapun dan 

siapapun 

Toleransi - Saling menghormati antar sesama 

tanpa memandang suku, agama, ras, 

dan aliran 

- Memberikan bantuan kepada orang 

lain dalam hal kebaikan 

Kerjasama  - Menggabungkan tenaga diri dengan 

orang lain untuk bekerja demi 

mencapai suatu tujuan bersama 

Sumber: Fitri, (2012:107-109) 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah sarana yang digunakan untuk mengumpulan 

data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tabel kisi-kisi penyajian data yang 

berisi nomor, kode data, data, deskripsi dan interpretasi pada kutipan-kutipan teks 

yang dibutuhkan. Tabel tersebut akan memudahkan proses pengumpulan data 

maupun analisis data. Berikut adalah bentuk kisi-kisi penyajian data yang akan 

digunakan sebagai instrument dalam penelitian. 

Tablel 3.2 Kisi-Kisi Penjaring Data 

Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata 

No. Kode Data Data Makna 

Tuturan 

Wujud Nilai 

1. NAKAH/NKS/P/h/2016 

2. NAKAH/NKS/TM/h/2016 

3. NAKAH/NKS/KP/h/2016 

4. NAKAH/NTJ/RM/h/2016 

5. NAKAH/NTJ/D/h/2016 

6. NAKAH/NTJ/E/h/2016 

7. NAKAH/NKH/KA/h/2016 

8. NAKAH/NKH/T/h/2016 

9. NAKAH/NKH/KS/h/2016 

Keterangan : 

NAKAH : Novel Ayah Karya Andrea Hirata 

NKS  : Nilai Kasih Sayang 

P : Pengabdian 

h : Halaman 

2016 : Tahun Terbit Novel 
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Tabel 3.3 Istilah Kode dalam Data Penelitian 

Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Ayah Karya Andrea Hirata 

No. Istilah Kode 

1. Nilai Kasih Sayang NKS 

2. Pengabdian P 

3. Tolong-Menolong TM 

4. Kepedulian KP 

5. Nilai Tanggung Jawab NTJ 

6. Rasa Memiliki RM 

7. Disiplin D 

8. Empati E 

9. Nilai Keserasian Hidup NKH 

10. Keadilan KA 

11. Toleransi T 

12. Kerjasama KS 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis data dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1) Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang diperoleh 

dari novel. Peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang 

diperoleh dari kutipan kalimat, paragraf, dan dialog yang ada di dalam novel. 

Banyaknya data yang diperoleh sehingga perlu dilakukannya pengumpulan data 

dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh serta memfokuskan kepada 

hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah.  
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2) Penyajian Data 

Proses selanjutnya yaitu melakukan penyajian data. Dalam penyajian data, 

seluruh data yang telah terkumpul akan dimasukan ke dalam tabel instrumen 

pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis, dideskripsikan, dan 

diinterpretasikan secara kritis. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya 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 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

 


