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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian adalah metode atau cara kerja untuk memahami objek 

suatu penelitian (Yudiono, 1986: 14). Adapun pendekatan dalam transformasi novel 

Si Jamin dan Si Johan adalah pendekatan Interteks, karena secara luas interteks 

diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Dilain 

daripada itu teks sendiri secara etimologis berarti tenunan, anyaman, penggabungan, 

susunan, dan jalinan. Produksi makna terjadi dalam interteks, yaitu melalui proses 

transformasi (Ratna 2004: 172).  

3.2 Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yaitu 

pendeskripsian novel Si Jamin dan Si Johan karya Merari Siregar yang 

ditransformasikan ke dalam bentuk naskah drama dengan mengenai bentuk-bentuk 

pentransformasiannya.  

 Metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji kefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfiingsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk 
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menguji keetektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan yang bersifat 

longitudinal atau dapat dikatakan bertahap bisa multy years (Sugiyono 2010: 408).  

3.3 Sumber data  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Si Jamin dan Si Johan karya 

Merari Siregar yang menjadi subjek material dalam penelitian ini adalah novel 

cetakan kedua belas pada tahun 1992 sebanyak 102 halaman, diterbitkan oleh 

penerbit Balai Pustaka, Jakarta.  

3.4 Teknik Pengumpulan data  

 Langkah-langkah pengumpulan data penelitian meliputi hal-hal berikut.  

3.4.1 Potensi dan masalah  

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Hal ini terjadi 

pada penggiat naskah di Indonesia. Semakin hari bertambah hari, bulan ke bulan, 

tahun ke tahun kita dapat melihat kreatifitas penggiat naskah tanah air. 

Sastrawan Merari Siregar yang telah tiada meninggalkan karya yang luar biasa 

maknanya pada novel Si Jamin dan Si Johan, maka dari sinilah peneliti memulai 

produknya yaitu memproduksi naskah drama yang di sadur dari novel Si Jamin dan 

Si Johan karya Merari Siregar. 
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Adapun langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 

(R&D) pada penelitian transformasi novel Si Jamin dan Si Johan ke dalam naskah 

drama sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Langkah langkah penggunaan metode Research & Development 

(R&D) yang telah di modifikasi 

Pembuatan naskah ini dapat diatasi melalul R&D dengan cara meneliti 

sehingga dapat ditemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu yang 

efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.  

3.4.2 Mengumpulkan Informasi  

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual maka selanjutnya 

perlu di kumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk tertentu yang dtharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 
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3.4.3 Desain Produk  

Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research and Development 

bermacam-macam. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan 

melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan 

yaitu lulusan jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan.  

3.4.4 Validasi desain  

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk tersebut efektif atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk 

memlai produk baru yang dirancang tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelayakannya. Validasi desain dapat juga dilakukan dalam forum diskusi.  

3.4.5 Validasi desain 

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli 

lainnya, maka akan dapat diketahui kelayakannya atau kelemahan didalam produk 

tersebut. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara 

memperbaiki naskah. Bertugas memperbaiki naskah adalah peneliti yang mau 

menghasilakan produk tersebut.  

3.4.6 Uji coba produk  

Selesai tahap perbaikan desam maka tahap selanjutnya adalah menguji produk 

tersebut, naskah yang telah direvisi dan telah melalui tahap perbaikan naskah maka 
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selanjutnya akan diuji cobakan pada seseorang yang pernah berkecimpung dalam hal 

bidang pernaskahan atau tetaer. 

3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan penelitian ini menjadi sistematis dan 

mernpermudah proses penelitian Kajian Transformasi Novel Si Jamm dan Si Johan 

kaya Merari Siregar kedalam naskah drama.  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan 

mendokumentasikan semua data yang diperoleh. Hal itu dikarenakan peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku yang berkaitan dengan kata 

transfonnasi dan unsur intrinsik serta data larnnya yang mendukung penelitian ini. 

Instrument sangat tergantung pada jenis data dan darimana data diperoleh. Adapun 

tabel penilaian unsur intinsik pada naskah drama Si Jamin dan Si Johan adalah 

sebagai berikut:  

NO Aspek yang dinilai Indikator Alasan 

1.  

Dialog 

 

Kreteria : Kreativitas 

dalam menyusun dan 

mengembangkan dialog. 

Baik sekali : Dialog 

dikembangkan dengan sangat 

baik dan kreatif, sesuai dengan 

tema 

 

Baik : Dialog dikembangkan 

dengan baik dan kreatif, tidak 

keluar dari tema 

Sedang : Pengembangan dialog 

kurang kreatif, dialog kurang 

sesuai dengan tema 

Kurang : Pengembangan 

dialog tidak kreatif, kurang 

sesuai dengan tema 

Kurang sekali : Dialog 
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monoton dan tidak sesuai 

dengan tema 

2.  

Tokoh 

 

Kriteria : Ekspresi 

penokohan dan 

kesesuaian karakter 

tokoh 

Baik sekali : Ekspresi 

penokohan sangat baik dan 

kesesuaian karakter tokoh 

sangat logis 

 

Baik : Ekspresi penokohan baik 

dan kesesuaian karakter tokoh 

logis 

Sedang : Ekspresi penokohan 

cukup baik dan kesesuaian 

karakter tokoh cukup logis 

Kurang : Ekspresi penokohan 

kurang baik dan kesesuaian 

karakter tokoh kurang logis 

Kurang sekali : Tidak ada 

kejelasan tokoh utama yang 

memiliki karakter secara logis 

dan tidak ada ekspresi tokoh 

yang ditonjolkan  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar/Setting 

 

Kreteria : Kreatifitas 

dalam mengembangkan 

latar/setiing 

 

 

 

 

 

Baik sekali : Latar/setting 

dikembangkan dengan baik, 

sangat kreatif dan sangat sesuai 

dengan tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik : Latar/setting 

dikembangkan secara kreatif, 

tidak keluar dari tema 

Sedang : Latar/setting yang 

dikembangkan cukup baik 

namun kurang sesuai dengan 

tema 

Kurang : latar/setting kurang 

dikembangkan dengan baik, 

kurang sesuai dengan tema 

Kurang sekali : Latar/setting 

tidak dikembangkan dengan 

baik dan tidak sesuai dengan 

tema 

 

4.  

Alur 

 

Kreteria : pengembangan 

cerita dan konflik 

Baik sekali : konflik sangat 

logis, cerita dikembangankan 

sangat baik dan peristiwa yang 

jelas 

 

Baik : konflik logis, cerita 

dikembangkan dengan baik dan 

peristiwa jelas 

Sedang : konflik cukup logis, 

cerita dikembangkan dengan 
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cukup baik dan peristiwa juga 

cukup jelas 

Kurang : Konflik kurang logis, 

cerita kurang dikembangkan 

dan peristiwa kurang jelas 

Kurang sekali : konflik tidak 

logis, cerita monoton, peristiwa 

tidak jelas 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanat  

 

Kreteria : Penyampaian 

amanat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik sekali : Amanat 

disampaikan dengan sangat 

baik, tersurat maupun tersirat, 

dan sesuai dengan tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik : Amanat disampaikan 

dengan baik, tersurat maupun 

tersirat, dan sesuai dengan tema 

Sedang : Amanat disampaikan 

dengan baik, tersurat maupun 

tersirat,  namun kurang sesuai 

dengan tema 

Kurang : Amanat kurang 

disampaikan dengan baik, 

tersurat maupun tersirat, dan 

kurang sesuai dengan tema 

Kurang sekali : Tidak ada 

amanat yang disampaikan  

Jumlah Skor yang diperoleh 

 

 

Table 3.1 Penilaian kelayakan pada naskah drama Si Jamin dan Si Johan 

 

Keterangan: 

Tabel di atas akan digunakan untuk menganalisis data tentang hal yang 

berhubungan wujud unsure intrinsic yang terdapat pada novel Si Jamin dan Si Johan 

karya Merari Siregar kedalam naskah drama. 
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3.6 Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data digunakan untuk membuktikan atau memperoleh data 

dan hasil penelitian terdapat pada beberapa hal di dalam teknik pengolahan data 

yaitu: 

a. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dengan 

menggunakan landasan teori.  

b. Mengklasifikasikan data berdasarkan urutan masalah.  

c. Setelah melakukan kiasifikasi data, kemudian data tersebut diambil 

kesimpulan dan penafsiran terhadap data yang telah dianalisis.  

3.7 Tahap-tahap Kerja Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap 

pelaksanaan, (3) tahap penyelesaian. Tiga tahapan prosedur tersebut akan di uraikan 

dibawah mi.  

3.7.1 Tahap persiapan  

Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahapannya sebagai berikut:  

a. Pemantapan judul penelitian.  

b. Menentukan focus penelitian dan tujuan penelitian.  

c. Menyusun rancangan penelitian.  
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d. Menentukan studi pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang 

dirumuskan.  

e. Mencari penilai atau peneliti dalam bidang pernaskahan yang akan 

mengvalidkan kelayakan naskah nantinya. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan  

Untuk memecahkan sebuah permasalahan yang akan sedang diteliti, pada tahap 

ini kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:  

a. Dibaca secara berulang-ulang novel yang akan dikaji.  

b. Menganalisa data dengan melihat potensi dan masalah di dalam novel yang 

akan ditransformasikan.  

c. Mengumpulkan data, yaitu memberi tanda yang berupa kaliniat-kalimat 

sebagai data yang berkaitan dengan permasalah penelitian.  

d. Setelah mengumpulkan data maka langkah selanjutnya adalah mendesain 

produk yaitu dengan menganalisa unsure intrinsik naskah drama yang telah 

menjalani proses transformasi dari novel.  

e. Melakukan validasi desain, dalam hal ini memerlukan ahli untuk memlai 

kelayakan naskah dengan menguji cobakan pada seseorang yang pernah terjun 

di dunia teater seperti sutradara atau actor.  

f. Melakukan revisi naskah, setelah naskah telah di baca dan di koreksi oleh ahli 

maka selanjutnya penehti merevisi atau memperbaiki kesalahan dan usulan 



27 

dari para ahli. Setelah itu maka di produksi missal yang akan di baca oleh 

banyak orang.  

3.7.3 Tahap Penyelesaian 

Dalam tahap penyelesaian ini, untuk menyelesaikan dan menemukan jawaban 

dan permasalahan yang telah ditentukan, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 

sebagai berikut:  

a. Penyusunan laporan

b. Penulisan laporan

c. Revisi laporan

d. Penjilidan


