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BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

metode penelitian yaitu meliputi: (1) pendekatan penelitian, (2) metode penelitian,

(3) data dan sumber data, (4) teknik penelitian, (5) instrumen penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan sosiologi

sastra, sosiologi sastra merupakan suatu cabang ilmu yang bertolak dari orientasi

alam semesta namun dapat juga berorientasi kepada pengarang dan pembaca.

Pengarang dalam menyajikan suatu karya sastra dalam bentuk gambaran

kehidupan, kemudian kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kehidupam

sosial.

Suatu pendekatan memiliki peranan penting dalam penelitian, pendekatan

sosiologi sastra digunakan sesuai dengan teori dan kebutuhan untuk menjawab

berbagai permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Pendekatan sosiologi

sastra digunakan dalam mengkaji karya sastra untuk mengungkapkan patriotisme

ksatria Belambangan dalam memperjuangkan tanah Belambangan dalam novel

Agul-Agul Belambangan karya Moh. Syaiful.
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3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pada metode penelitian kualitatif ini memiliki tujuan yakni untuk menghasilkan

data deskriptif dalam bentuk kalimat dan paragraf. Kemudian data-data tersebut

dideskripsikan sesuai dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

menjelaskan atau menafsirkan keadaan subjek atau objek penelitian. Metode

deskriptif kualitatif ini sangat relevan digunakan untuk penelitian ini, karena

dalam penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang sudah

diperoleh dari novel Agul-Agul Belambangan karya Moh. Syaiful supaya bisa

mengetahui unsur-unsur patriotisme tokoh yang terdapat pada novel tersebut.

Metode kualitatif ini memberikan perhatian terhadap data alamiah, data

dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Dengan cara inilah yang

mendorong metode kualitatif dianggap sebagai multi metode, karena penelitian

pada gilirannya melibatkan sejumlah besar gejala sosial yang relevan. Dalam

melakukan penelitian sastra sudah tentu akan melibatkan pengarang, lingkungan

sosial yang dimana pengarang berada termasuk unsur-unsur kebudayaan pada

umumnya. Dalam ilmu sosial sumber datanya adalah karya, naskah, data

penelitiannya, sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana (Ratna,

2013: 47).
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3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yakni berupa kalimat, paragraf

dan wacana yang terdapat pada novel Agul-Agul Belambangan karya Moh.

Syaiful. Kalimat dan paragraf yang menggambarkan unsur-unsur patriotisme.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa novel Agul-Agul

Belambangan karya Moh. Syaiful yang diterbitkan oleh Sengker Kuwung

Belambangan. Cetakan pertama, 2016 dan tebal buku 149 halaman. Warna sampul

hijau perpaduan dengan warna coklat, kemudian novel ini merupakan novel dwi

bahasa.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah salah satu alat yang digunakan dalam

penelitian yang berjudul “Patriotisme Ksatria Belambangan pada Novel Agul-Agul

Belambangan Karya Moh. Syaiful sebagai Alternatif Pembelajaran Pendidikan

Karakter pada Tingkat SMA” ini dengan menggunakan instrument berupa table

penyajian data yang berisi nomor, kode data, data, deskripsi, dan interpretasi yang

diperoleh dari kutipan-kutipan teks. Tabel tersebut akan memudahkan ketika

memahami keseluruhan data dalam penelitian ini.
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Tabel 3.4.1
Instrumen Penjaring Data Penelitian

Wujud Patriotisme yang Terkandung dalam Novel “Agul-Agul
Belambangan” karya Moh. Syaiful

No. Aspek yang
Dikaji

Data Indikator Kode Data Interpretasi

1) Perjuangan a) Melawan
penindasan.

b) Strategi
perjuangan

c) Semangat
Perjuangan.

d) Keyakinan
dalam
perjuangan.

e) Keberanian
dalam
berperang.

AAB/WP/P1/2016

2) Pengorbanan a) Rela
berkorban
nyawa.

b) Rela
berkorban
tenaga.

AAB/WP/P2/2016

3) Kesetiaan a) Kesediaan
menjaga
tanah air

b) Toleransi
c) Hidup

bersama

AAB/WP/K/2016

Keterangan Kode Data:

a) AAB: Agul-Agul Belambangan

b) Wujud Patriotisme.

 P1 (Perjuangan)

 P2 (Pengorbanan)

 K (Kesetiaan)

 CTA (Cinta Tanah Air)

c) 2016: tahun terbit novel.
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Tabel 3.4.2
Instrumen Penjaring Data Penelitian

Fungsi Patriotisme dalam Novel Agul-Agul Belambangan karya Moh. Syaiful

No. Aspek yang
Dikaji

Data Indikator Kode Data Interpretasi

1) Fungsi
Patriotisme

a) Menumbuhkan
rasa cinta secara
total pada tanah
air.

b) Menghargai nilai
kekuatan dan
kerja keras.

c) Menguatamakan
latihan fisik
demi kesiapan
tempur.

d) Ketaatan total
pada tanah air.

AAB/FP/2016

Keterangan Kode Data:

a) AAB: Agul-Agul Belambangan.

b) Fungsi patriotisme dalam novel.

 FP (Fungsi Patriotisme)

c) 2016: tahun terbit novel.

3.5 Teknik Penelitian

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

telaah terhadap teks. Adapun langkah-langkah ketika dalam proses pengumpulan

data adalah sebagai berikut:

1) Membaca dengan cermat novel “Agul-Agul Belambangan” karya Moh.

Syaiful secara berulang-ulang guna untuk memahami wujud patriotisme yang

terkandung dalam novel tersebut.
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2) Mencatat satuan cerita yang terkait dengan rumusan masalah.

3) Mengidentifikasi dan mengelompokkan bagian-bagian teks memiliki

kerelevanan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu berupa kalimat-kalimat

dan paragraf yang terdapat dalam novel Agul-Agul Belambangan karya Moh.

Syaiful.

4) Memberikan kode pada setiap data yang menunjukkan kutipan dialog serta

paragraph yang berhubungan dengan rumusan masalah.

5) Menyeleksi data yang sesuai dengan rumusan masalah sesuai dengan tujuan

penelitian.

6) Memasukkan data yang sudah terkumpul ke dalam tabel yang sudah

ditentukan.

Tujuan dari pengumpulan data ini adalan untuk mempermudah proses analisa

data sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sesuai dengan isi permasalahan

penelitian yaitu tentang kajian sosiologi sastra. Selanjutnya untuk mempermudah

dalam pengolahan data, peneliti menggunakan tabel instrumen penjaring data

sebagai berikut:

3.5.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian yaitu menganalisis dan

menginterpretasi data yang berupa kutipan-kutipan dialog serta paragraph dalam

novel yang telah dikelompokkan. Adapun teknik dalam pengolahan data

penelitian ini sebagai berikut.

1) Mengklasifikasi data berdasarkan urutan masalah, yaitu wujud patriotisme

yang terkandung dalam novel, fungsi patriostime pada novel kemudian
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pemanfaatan hasil penelitian sebagai alternatif bahan pembelajaran

pendidikan karakter dalam apresiasi sastra;

2) Mendeskripsikan unsur patriotisme tokoh yang ada pada novel Agul-Agul

Belambangan karya Moh. Syaiful;

3) Mendeskripsikan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel;

4) Menginterpretasikan unsur patriotisme yang ada pada novel Agul-Agul

Belambangan karya Moh. Syaiful;


