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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul penelitian “Analisis Sikap Sosial Tokoh 

Dalam Novel Lengking Burung Kasuari Karya Nunuk Y. Kusmiana” 

menggunakan pendekatan psikologi sosial. Penggunaan pendekatan psikologi 

sosial ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini serta berkaitan dengan teori. Pendekatan ini lebih memfokuskan 

pada sikap sosial individu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis yang biasa digunakan dalam studi 

sastra. Pada penelitian kualitatif ini bertujuan sebagai penelitian yang tidak 

diperoleh temuan-temuan yang menggunakan  prosedur angka-angka atau 

perhitungan lainnya. 

Penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat memberikan 

penafsiran mengenai segala peristiwa dan tujuan yang diungkapkan melalui 

penjelasan. Jenis penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan informasi secara 

deskriptif. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa kata-kata yang kemudian 

dideskripsikan fakta-fakta yang terdapat dalam data novel, dan selanjutnya 

dianalisis.  

Penggunaan penelitian kualitatif dan deskriptif ini bertujuan untuk 

menafsirkan, mengidentifikasi data yang berupa karya sastra yang berbentuk teks 

serta mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta dan hubungan objek data 

yang akan dikaji. Peneliti juga akan menggambarkan tentang sikap sosial yang 
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terjadi pada novel Lengking Burung Kasuari Karya Nunuk Y. Kusmiana, dengan 

mengungkap serta mendeskripsikan secara teliti. Guna menunjang penelitian ini 

peneliti juga mencari sumber-sumber yang relevan, seperti buku-buku dan jurnal 

untuk menambah informasi. 

 

3.2 Sumber Data  

 Penelitian yang berjudul “Analisis Sikap Sosial Tokoh Dalam Novel 

Lengking Burung Kasuari Karya Nunuk Y. Kusmiana” ini memiliki sumber data 

yang berasal dari  novel Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana. 

Novel tersebut terbit pada tahun 2017 di Jakarta dan di terbitkan oleh PT 

Gramedia Pustaka Utama, dengan tebal halaman 224. Novel ini juga menjadi 

salah satu novel Pemenang Unggulan Sayembara Dewan Kesenian Jakarta tahun 

2016.  

 

3.3 Data Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Sikap Sosial Tokoh Dalam Novel 

Lengking Burung Kasuari Karya Nunuk Y. Kusmiana”  ini adalah penelitian 

kualitatif dengan hasil data yang berupa data deskriptif. Hasil data deskriptif 

adalah data yang berupa teks yang berbentuk dialog-dialog, kutipan-kutipan yang 

di dalamnya terdapat unsur kata, kalimat serta paragraf yang berisi tentang sikap 

sosial dalam satuan cerita. Penelitian kualitatif yang memperoleh data deskriptif 

yang hasilnya akan dideskripsikan atau digambarkan sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini.  
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3.4 Instrumen Penelitian   

 Instrumen penilaian digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini menggunaka 

instrumen penelitian yang berisi tabel indikator dan tabel penjaring data. Berikut 

adalah tabel penyajian instrumen penelitian. 

Tabel 3.1 

Tabel Indikator 

“Analisis Sikap Sosial Tokoh  Dalam Novel Lengking Burung Kasuari Karya 

Nunuk Y. Kusmiana” 

 

No.  Sub Pokok Aspek Indikator 

1. Sikap sosial melalui 

perilaku 

a. Motif  

 

a) Pemenuhan kebutuhan 

biologis  

b) Pelaksanaan norma-

norma agama  

c) mempelajari suatu hal 

dari lingkungan dan 

masyarakat 

  

b. Konflik  a) Perbedaan pendapat 

b) Prasangka pribadi  

terhadap orang  lain 

 

c.  Pertahanan Ego a) Upaya melindungi diri 

dari ancaman maupun 

gangguan yang terjadi 

b) Usaha untuk 

menyelesaikan masalah 

 

d. Sikap  a) Senang atau tidak 

senang 

b) Bertingkah laku 

c) Mempersepsi atau 

menilai orang lain 

 

2. Sikap sosial melalui 

sudut pandang 

penceritaan 

a. Motif  

- Sudut Pandang 

Aku-an Sertaan 

- Sudut Pandang 

Aku-an Tak 

Sertaan 

a) Penceritaan tokoh 

dalam melakukan 

pemenuhan kebutuhan 

biologis 

b) Penceritaan tokoh 

dalam melaksanakan 
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- Sudut Pandang 

Dia-an Serba Tahu 

- Sudut Pandang 

Dia-an Terbatas  

norma-norma agama 

c) Penceritaan tokoh guna 

mempelajari suatu hal 

dari lingkungan dan 

masyarakat  

 

b. Sikap 

- Sudut Pandang 

Aku-an Sertaan 

- Sudut Pandang 

Aku-an Tak 

Sertaan 

- Sudut Pandang 

Dia-an Serba Tahu 

- Sudut Pandang 

Dia-an Terbatas 

 

a) Penceritaan mengenai 

respon senang atau 

tidak senang 

b) Penceritaan tentang 

cara bertingkah laku 

c) Penceritaan tentang 

mempersepsi atau 

menilai orang lain 

 

 

Tabel 3.2 

Tabel Penjaring Data 

“Analisis Sikap Sosial Tokoh Dalam Novel Lengking Burung Kasuari Karya 

Nunuk Y. Kusmiana” 

 

No. Kode Data Indikator Data  Deskrispsi Pemaknaan 

1. SC1/MB/P/12     

2.  SC2/MT/P/21     

3. SC3/MS/SP/18     

4. SC4/KP/P/29     

5. SC5/KPP/P/67     

6. SC6/PE/P/34     

 7. SC7/SKA/P/57     

8. SC8/SKKG/SP/9     

9. SC9/SKKN/SP/98     

 

Keterangan : 

SC1 : Satuan Cerita 

MB : Motif Biogenetis  
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MT : Motif Teogenetis 

MS : Motif Sosiogenetis 

KP : Konflik Prasangka 

KPP : Konflik Perbedaan Pendapat 

PE : Pertahanan Ego 

SKA : Sikap Komponen Afektif 

SKKG : Sikap Komponen Kognitif 

SKKN : Sikap Komponen Konatif  

P : Perilaku 

SP : Sudut Pandang 

12  : Halaman  

 

3.5 Prosedur Penelitian Data 

  Data penelitian yang berupa data kualitatif yang berupa kutipan kalimat 

dari novel Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana. Adapun hal-hal 

yang digunakan dalam teknik pengumpulan data, antara lain: 

1) Membaca novel Lengking Burung Kasuari karya Nunuk Y. Kusmiana secara 

cermat dan berulang-ulang. 

2) Membaca dan memahami secara keseluruhan mengenai teori-teori yang akan 

dipergunakan dalam penelitian ini 

3) Mencari data pada novel dengan mengidentifikasi data ini berupa kata, kutipan, 

kalimat maupun dialog dalam novel Lengking Burung Kasuari. 

4) Pemilihan data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan memberikan 

tanda pada bagian-bagian yang telah disesuaikan. 

5)  Mengelompokkan data dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis 

dan mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian ke dalam tabel 

penjaring data. 

6) Menganalisis serta menafsirkan data yang telah sesuai dengan rumusan 

masalah yang akan diteliti. 
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3.6 Analisis data 

 Analisis data dalam penelitian ini yang menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Pada teknik yang digunakan berupa data yang memiliki sifat 

kualitatif, sehingga diperlukan sebuah penggambaran atau yang disebut cara 

deskriptif. Teknik dari penelitian ini, yaitu mendeskripsikan dan mengidentifikasi 

data yang diperoleh. Berikut adalah beberapa tahapan dalam menganalisis hasil 

data dari penelitian deskriptif kualitatif, sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data 

Data mentah yang sudah terkumpul dimasukan ke dalam tabel analisis 

sesuai dengan rumusan masalah. Data yang diperoleh berupa kutipan, kalimat 

maupun dialog yang menunjukkan tentang gagasan permasalah, seperti sikap 

sosial melalui perilaku tokoh dan sikap sosial melalui sudut pandang 

penceritaan dalam novel Lengking Burung Kasuari. 

2) Penyerderhanaan Data 

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan reduksi data. 

Reduksi data adalah penyerdehanaan data dengan cara melakukan pencatatan. 

Maksudnya yaitu menyalin atau memidahkan dan merangkum data yang 

penting serta memilih data-data yang tak diperlukan. 

3) Penyajian Data 

Setelah data dproses akan dilakukan pemilihan data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang dan disusun ke 

dalam tabel instrumen penelitian sesuai dengan permasalahan dalam rumusan 

masalah. Setelah itu, menjelaskan atau mendeskripsikan data sesuai rumusan 

tersebut. 
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4) Analisis Data  

Data yang telah dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, 

kemudian dianalisis dan diinterprestasikan sesuai dengan aspek yang menjadi 

kajian penelitian.  

5) Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya, penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. 

Kesimpulan merupakan hasil dari proses penelitian yang melakukan analisis 

data yang menghasilkan deskripsi tentang “Analisis Sikap Sosial Tokoh Dalam 

Novel Lengking Burung Kasuari Karya Nunuk Y. Kusmiana”. 

 


