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BAB III 

METODE PENELITIAN 

    3.1  Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan 

sosiologi karya sastra. Pendekatan sosiologi karya sastra membahas tentang 

kehidupan sosial masyarakat yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Sastra yang 

juga dinilai sebagai cerminan kehidupan masyarakat tentunya berkaitan dengan 

nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sastra erat 

kaitannya dengan sosiologi yang membahas mengenai masyarakat.  

 Penelitian ini membahas mengenai analisis suatu amanat atau nilai-nilai yang 

terdapat dalam sebuah karya sastra yang berjudul Anak Bajang Menggiring Angin. 

Dengan menganalisis sebuah karya sasatra yang tentunya berhubungan dengan 

nilai-nilai spiritual atau amanat dalam cerita maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosiologi karya sastra.  

3.2  Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode 

deskriptif analisis. Menurut Ratna (2009:53) metode penelitian deskriptif analisis 

yakni dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilakukan 

dengan analisis. Sedangkan fakta-fakta yang dimaksud yakni berkaitan dengan 

permasalahan sosial yang nampak dalam masyarakat.  

 Melalui metode penelitian deskriptif analisis ini nantinya diharapkan dapat 

menganalisis nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam novel Anak Bajang 
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Menggiring Angin. Nilai-nilai spiritual tersebut akan dianalisis melalui dialog dan 

tindakan tokoh yang terdapat dalam novel. 

       3.3  Data Penelitian 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil berdasarkan rumusan 

masalah yang telah dibuat. Data yang terdapat dalam penelitian ini dapat berupa 

kalimat yang berisi dialog antar tokoh dan dialog dengan dirinya sendiri atau 

monolog yang dapat menunjukkan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat Jawa. 

Dalam penelitian ini, data diambil menurut rumusan masalah yang mencakup dua 

hal yakni asas kesadaran ber-Tuhan (manunggaling kawula Gusti) dan asas 

kesadaran semesta (memayu hayuning bawana).  

3.4  Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Anak Bajang 

Menggiring Angin karya Shindunata. Sumber data yang digunakan atau novel 

yang digunakan merupakan novel best seller cetakan ke-sepuluh terbitan tahun 

2015 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Novel anak bajang menggiring 

angin merupakan novelisasi dari serial Ramayana yang terbit setiap hari Minggu 

di Harian Kompas pada tahun 1981, kemudian tahun 1983 novel ini diterbitkan. 

Novel ini memiliki sebanyak 427 halaman dan ukuran dan tebal 14 x 21 cm.  

3.5  Indikator Penelitian  

 Indikator dalam penelitian ini diperlukan agara penelitian tidak memliki 

kesimpang siuran dan menjadikan penelitian lebih fokus. Indikator dalam 

penelitian ini berdasarkan rumusan maslah yang telah dibuat. Berikut ini adalah 

indicator yang akan digunakan sebagai penelitian. 
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Tabel 3.1 

Indikator penelitian nilai-nilai spiritual masyarakat Jawa 

yang terdapat dalam novel Anak Bajang Menggiring Angin karya 

Sindhunata 

No 
Permasalahan Aspek Indikator 

1. 
Kesadaran ber-

Tuhan 

(manunggaling 

kawula Gusti) 

1.1.Percaya dengan 

keberadaan Tuhan 

1.1.1. Berserah diri kepada 

Tuhan 
 

 

1.1.2. Mengendalikan hawa 

nafsu 

2. 
Kesadaran 

semesta 

(memayu 

hayuning 

bawana) 

2.1.Hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri 

 

2.1.1. Menanamkan sikap 

eling lan waspada 

2.2.Hubungan manusia 

dengan manusia lain 

  

2.2.1. Membina persaudaraan 

2.2.2. Menghargai sesama 

2.3.Hubungan manusia 

dengan Tuhan 

2.3.1 Menerima segala 

keadaan 

2.3.2 Berani mewujudkan 

keinginan 

Sumber: Endraswara, Suwardi.2013.Memayu hayuning bawana.Yogyakarta:Narasi. 

dan Suseno,Frans Magnis. 1993. Etika Jawa. Jakarta: Gramedia. 

 3.6  Kode Data 

 Wujud data dalam penelitian ini adalah berupa paragraf, satuan cerita, bagian 

kalimat dan dialog cerita yang terdapat dalam novel Anak Bajang Menggiring Angin  

karya Shindunata yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data ini bertujuan 

untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Kemudian data tersebut akan diberi kode 

tertentu guna mempermudah proses analisis data. Adapun data dan kode yang 

digunakan antara lain: 

1) Halaman kutipan pada novel yang dikaji sesuai dengan posisi halaman novel 

dan diakhiri dengan garis miring (kode : H) 
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2) Wujud kesadaran ber-Tuhan atau manunggaling kawula Gusti ditulis dengan 

dua huruf kapital dan diakhiri dengan garis miring (kode: MKG) 

3) Wujud kesadaran alam semesta atau memayu hayuning bawana ditulis dengan 

dua huruf kapital dan diakhiri dengan garis miring (kode : MHB) 

4) Indikator penelitian ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan angka 

untuk membedakan . 

5) Berserah diri (KGS1) 

6) Menahan hawa nafsu (KGS2) 

7) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri (MD) 

8) Hubungan manusia dengan manusia lain (MM) 

9) Hubungan manusia dengan Tuhan (MT) 

10) Menanamkan sikap eling lan waspada dalam diri (BW1) 

11) Membina persaudaraan (BW2) 

12) Menghargai sesama (BW3) 

13) Menerima keadaan (BW4) 

14) Berani mewujudkan keinginan (BW5) 

 

Contoh dari kode data yang akan diberikan dalam penelitian : H35/MG/GS1 

merupakan analisis dari novel Anak Bajang Menggiring Angin dengan data pada 

halaman 35. Data tersebut menunjukkan data kesadaran bertuhan atau Manunggaling 

kawula Gusti dengan indikator 1 yaitu Berserah diri. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

(Siswantoro, 2010:73). Penelitian yang berjudul “Nilai Spiritual Masyarakat Jawa 
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pada Novel Anak Bajang Menggiring Angin Karya Shindunata” ini menggunakan 

teks sebagai instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan yaitu berupa 

tabel atau kisi-kisi penjaringan data yang berisi nomor data, kode data, data, 

deskripsi dan interpretasi pada kutipan-kutipan teks yang dibutuhkan, sehingga 

memudahkan peneliti untuk menginterpretasi data tersebut. Adapun bentuk tabel 

penjaringan data sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Penjaringan Data 

Nilai Spiritual Masyarakat Jawa pada Novel Anak Bajang Menggiring Angin  

Karya Shindunata 

No Permasalahan Indikator Kode  Data Interpretasi Deskripsi 

1 Manunggaling 

Kawula Gusti 

Berserah 

diri 

H35/MKG/K

GS1 

   

2 Memayu 

hayuning 

bawana 

Membina 

persaudara

an 

H42/MHB/M

M/BW2 

   

 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengunpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tekstual 

(pustaka). Adapun langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut.  

a) Membaca secara keseluruhan dengan cermat novel Anak Bajang 

Menggiring Angin karya Shindunata terutama pada nilai-nilai spiritual 

pada masyarakat Jawa yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

b) Membaca teori-teori yang sesuai dengan bahan yang akan dikaji yakni  

terutama sosiologi sastra. 

c) Menggaris bawahi hal-hal yang penting dalam novel sebagai bahan kajian 
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d) Mengumpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang sudah

ditentukan

3.9  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Dalam mengkaji nilai spiritual pada novel tersebut, penulis berusaha 

mengungkapkan analisis nilai spiritual masyarakat Jawa yang terdiri dari aspek 

keTuhanan dan alam semesta. Maka, analisis nilai spiritual tersebut akan berupa 

hasil deskripsi yang lebih menekankan pada pengungkapan melalui uraian kata 

dalam menjelaskan hasil analisis.  

Langkah-langkah  yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah data 

penelitian adalah sebagai berikut. 

a) Menyeleksi data penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan masalah

penelitian.

b) Menyajikan data melalui pemasukan data kedalam instrumen pengumpulan

data, kemudian dianalisis dan di deskripsikan menurut teori yang dippakai

dalam penelitian yakni teori sosiologi sastra

c) Menyimpulkan hasil penelitian, dalam hal ini diperlukan ketelitian agar

hasil dari penarikan kesimpulan valid dan sesuai dengan analisis data yang

sudah dilakukan.


