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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Sosiologi sastra adalah pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini. 

Pendekatan ini adalah kajian terhadap sastra dengan bantuan unsur lain di luar 

sastra. Dalam hal ini, unsur lain tersebut merupakan aspek-aspek sosial di luar 

karya sastra yang dapat dikaji dengan pendekatan yang mengkaji aspek sosial 

sosial dalam sastra yakni sosiologi sastra. Melalui pendekatan ini, 

penelitimengungkap permasalahan sosial yakni disorganisasi keluarga dan faktor 

penyebab disorganisasi keluarga dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. 

1.2 Metode Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam 

metode penelitian ini, data tidak berupa angka numerik, namun berupa deskripsi. 

Metode penelitian kualitatif menekankan pada penelitian yang berisi proses 

pengumpulan data dan menganalisis data-data deskriptif yang dapat berupa 

satuan-satuan bahasa dan dapat diamati. Metode ini merupakan suatu 

metodedalam penelitian yang relevan untuk mendeskripsikan mengenai 

permasalahan sosial berupa disorganisasi keluarga dan faktor penyebab 

disorganisasi keluarga dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. 
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1.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dan dianalisis pada penelitian ini adalah satuan 

bahasa yang seperti kata-kata, kalimat, atau paragraf yang menunjukkan bentuk-

bentuk disorganisasi keluarga dan faktor penyebab disorganisasi keluarga. Satuan 

bahasa tersebut dalam novel yang diteliti berupa kutipan-kutipan, kalimat, dialog-

dialog tokoh, dan satuan bahasa lain yang menunjukkan permasalahan dari 

penelitian ini yakni disorganisasi keluarga, dan faktor penyebab disorganisasi 

keluarga yang terdapat dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Novel Bandar karya Zaky Yamani yang terbit pada tahun 2014 merupakan 

sumber data dalam penelitian ini. Novel Bandar diterbitkan oleh PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta dengan 304 halaman. Bandar merupakan salah satu karya 

Zaky Yamani yang mengupas tentang permasalahan sosial di masyarakat 

sehingga sesuai dengan kajian dalam penelitian ini yang mengkaji tentang salah 

satu permasalahan dalam masyarakat yakni disorganisasasi keluarga danfaktor 

penyebab disorganisasi keluarga. Hal tersebut tergambar dalam perilaku tokoh 

dalam novel. 

 

1.4 Teknik Penelitian 

Teknik penelitian dalam penelitian ini berupa proses eksplorasi terhadap 

yang dapat dibagi menjadi dua tahap yakni pengumpulan data dan analisis isi 

(content analysis) pada sebuah karya sastra khususnya novel Bandar. Proses 



31 
 

tersebut bertujuan untuk menguraikan isi dari data dan informasi yang telah 

didapatkan. Kandungan yang berusaha dideskripsikan dalam penelitian ini 

mengenai bentuk-bentuk disorganisasi keluarga dan faktor penyebab disorganisasi 

keluarga dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. 

 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik studi pustaka diterapkan dalam penelitian berjudul Disorganisasi 

Keluarga dalam Novel Bandar Karya Zaky Yamani melalui Pendekatan Sosiologi 

Sastra ini sebagai teknik pengumpulan data. Setelah membaca secara cermat 

novel Bandar dan teori yang akan digunakan dari berbagai literatur yang sesuai 

(relevan) dengan permasalahan yang akan dikaji, dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Mencari data yang dibutuhkan yakni satuan bahasa berupa kutipan, kalimat, 

dialog dalam novel Bandar karya Zaky Yamani. 

2) Menandai temuan dalam novel yang sesuai dengan rumusan masalah. 

3) Menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dan diklasifikasikan ke 

dalam korpus data yang disertai dengan kode data. 

 

1.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data secara desktriptif dilakukan dalam penelitin ini, tujuannya 

untuk mendeskrisikan data-data yang diperoleh. Adapaun langkah-langkah yang 

berkaitan dengan analisis deskriptif meliputi: 

1) Pengumpulan dan kategorisasidata, data-data satuan bahasa yang telah 

dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. 
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2) Analisis data, setelah data diklasifikasikan dilakukan analisis data sesuai 

dengan teori yang digunakan. 

3) Penyajian data, setelah menganalisis data, data tersebut dimasukkan ke dalam 

tabel intrumen sesuai dengan klasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan 

selanjutnya dilakukan tahap deskripsi. 

4) Penarikan kesimpulan, langkah terakhir adalah melakukan penyimpulan yang 

dihasilkan dari proses analisis berupa deksripsi tentang Disorganisasi Keluarga 

dalam Novel Bandar karya Zaky Yamani melalui Pendekatan Sosiologi Sastra.
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1.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat penjaring data, pengelompokan data-

data yang relevan dengan permasalahan (rumusan masalah ) yang akan dikaji. 

Peneliti menggunakan alat bantu berupa buku-buku acuan atau literatur yang 

mendukung dan tabel korpus data yang diperoleh dari analisis novel Bandar. 

Penelitian ini menggunakan tabel data yang memuat nomor, kode data, indikator, 

data, deskripsi, dan interpretasi. 

 

Tabel Indikator 

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Disorganisasi keluarga dalam novel Bandar karya Zaky 

Yamani melalui pendekatan sosiologi sastra 

 

Bentuk-Bentuk Disorganisasi 

Keluarga 

Indikator 

Unit keluarga yang tak lengkap a. Ketiadaan suami/ayah dalam sebuah 

keluarga 

b. Ketiadaan istri/ibu dalam sebuah 

keluarga 

c. Ketiadaan anak dalam sebuah 

keluarga 

Putusnya ikatan pernikahan a. Istri meninggalkan suami sehingga 

tidak lagi menjalankan tugas dan 

perannya dalam keluarga 

b. Suami meninggalkan istri sehingga 

tidak lagi menjalankan tugas dan 

perannya dalam keluarga 

Keluarga selaput kosong 

(Kurangnya komunikasi yang baik 

antara anggota keluarga) 

a. Kurangnya komunikasi yang baik 

antara suami dan istri. 

b. Kurangnya komunikasi yang baik 

antara ayah dan anak tidak. 

c. Kurangnya komunikasi yang baik 

antara ibu dan anak. 

d. Tidak ada komunikasi yang baik antar 

anggota keluarga. 

Ketiadaan Kepala Keluarga (ayah)  a. Ketiadaan ayahkarena meninggal, 

dihukum atau sebab lain yang tidak 
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dikehendaki 

b. Ibu menjadi kepala keluarga dan 

orang tua tunggal 

c. Anak kehilangan sosok ayah 

Krisis internal keluarga a. Penyimpangan dari harapan 

b. Adanya aib keluarga 

c. Adanya tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh anggota keluarga 

(Diolah dari berbagai sumber) 

 

Tabel 2. Faktor Penyebabdisorganisasi keluarga dalam novel Bandar karya Zaky 

Yamani melalui pendekatan sosiologi sastra 

Faktor Penyebab Disorganisasi 

Keluarga 

Indikator 

Faktor Pribadi (psikologis) a. Adanya sifat egois dalam diri anggota 

keluarga. 

b. Kurang atau hilangnya rasa 

kepercayaan antar anggota keluarga. 

c. Kurangnya toleransi antar anggota 

keluarga. 

Faktor Situasi Khusus a. Adanya dominasi dari salah satu 

orang tua secara terus menerus yang 

menyertai perkembangan seorang 

anak. 

b. Tinggal satu atap dengan unit 

keluarga lain. 

Faktor Ekonomi a. Ketidakseimbangan antara 

pengeluaran dan penghasilan keluarga 

secara finansial. 

b. Kepala keluarga yang tidak memiliki 

pekerjaan sehingga kebutuhan 

ekonomi tidak terpenuhi 

(pengangguran). 

c. Krisis ekonomi keluarga berupa 

situasi tertentu yang menyebabkan 

anggota keluarga selain ayah harus 

bekerja. 

(Diolah dari berbagai sumber) 

 

Tabel Istrumen Penjaring Data 

Tabel 3. Tabel Penjaring Data Bentuk-Bentuk Disorganisasi Keluarga dalam 

Novel Bandar Karya Zaky Yamani 
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Bentuk-Bentuk Disorganisasi Keluarga 

No

. 

Aspek Indikator Kode Data Uraian 

Data 

Deskripsi Interpretasi 

1.  Aspek 

1 

a.  B/A1/a/(hal)    

b.  B/A1/b/(hal)    

c.  B/A1/c/(hal)    

2 Aspek 

2 

a.  B/A2/a/(hal)    

b.  B/A2/b/(hal)    

c.  B/A2/c/(hal)    

3 Aspek 

3 

a. B/A3/a/(hal)    

b.  B/A3/b/(hal)    

c.  B/A3/c/(hal)    

d.  B/A3/d/(hal)    

4 Aspek 

4 

a.  B/A4/a/(hal)    

b.  B/A4/b/(hal)    

c.  B/A4/c/(hal)    

5 Aspek 

5 

a.  B/A5/a/(hal)    

b.  B/A5/b/(hal)    

c.  B/A5/c/(hal)    

 

Keterangan Pengkodean: 

B : Bentuk-Bentuk disorganisasi keluarga 

A1 : Aspek dari bentuk-bentuk disorganisasi keluarga 

1-5 : Urutan aspek 1 sampai 5 

a-d : Urutan indikator a sampai d 

(hal) : Halaman data ditemukan 

 

Tabel 4. Tabel Penjaring Data Faktor Penyebab  Disorganisasi Keluarga dalam 

Novel Bandar Karya Zaky Yamani 

Faktor Penyebab Disorganisasi Keluarga 

No

. 

Aspek Indikator Kode Data Uraian 

Data 

Deskripsi Interpretasi 

1.  Aspek 

1 

a.  F/A1/a/ (hal)    

b.  F/A1/b/ (hal)    

c.  F/A1/c/ (hal)    

2 Aspek 

2 

a.  F/A2/a/ (hal)    

b.  F/A2/b/ (hal)    
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c.  F/A2/c/ (hal)    

d.  F/A2/d/ (hal)    

3 Aspek 

3 

a. F/A3/a/ (hal)    

b.  F/A3/b/ (hal)    

c. F/A3/c/ (hal)    

 

Keterangan Pengkodean: 

F : Faktor penyebab disorganisasi keluarga 

A : Aspek dari factor penyebab disorganisasi keluarga 

1-3 : Urutan aspek 1 sampai 3 

a-d : Urutan indikator a sampai d 

(hal) : Halaman data ditemukan 

 


