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BAB III  

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan 

sosiologi sastra menganalisis karya sastra dan hubungannya dengan realitas sosial. 

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bentuk interaksi sosial tokoh Iskandar 

dalam novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kualitatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami interaksi yang terjadi dalam 

sebuah novel sebagai subjek penelitian. Penelitian dengan jenis kualitatif dipilih 

karena untuk menjabarkan data-data sastra diperlukan deskripsi yang jelas dan 

lugas dalam bentuk frasa yang tersusun dalam kalimat. Bukan dalam bentuk 

hitungan berupa angka. 

1.2 Sumber Data dan Data 

Sumber data penelitian ini adalah novel Kambing dan Hujan karya Mahfud 

Ikhwan yang berjumlah 373 halaman. Novel ini diterbitkan oleh PT Bentang 

Pustaka pada tahun 2015. Dari novel tersebut data yang diambil berfokus pada 

tokoh Iskandar sebagai tokoh utama. Sumber data berfokus pada interaksi sosial 

tokoh Iskandar yang digambarkan oleh pengarang. 

Data dalam penelitian ini berupa narasi pengarang, dialog tokoh, dan satuan 

cerita terkait objek kajian. Data merepresentasikan interaksi sosial berupa bentuk 

interaksi sosial tokoh serta faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh yang 

diteliti. Bentuk interasi tokoh berupa interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Faktor 
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yang mendasari interaksi sosial tokoh berupa faktor imitasi, sugesti, identifikasi, 

serta simpati. 

1.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Teknik baca dan catat adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini. Dengan jalan sebagai berikut.  

1. Membaca novel Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan. 

2. Menandai kalimat atau paragraf yang mengulas tentang bentuk interaksi sosial 

tokoh Iskandar dalam novel. 

3. Menggolongkan hasil temuan sesuai jenis serta indikator interaksi sosial tokoh 

serta faktornya yang mendasari tokoh Iskandar dalam novel Kambing dan Hujan 

karya Mahfud Ikhwan. 

4. Mendeskripsikan hasil temuan. 

Tabel 3.1 

Indikator Interaksi Sosial Tokoh  

No. 
Rumusan 

Masalah 

Bentuk Interaksi Sosial Tokoh 

dan Faktor yang Mendasari 

Interaksi Sosial Tokoh 

Indikator 

1)  Bentuk 

Interaksi 

Sosial Tokoh  

Asosiatif  

Kerja sama 

1) Kepentingan yang 

sama 

2) Tolong-menolong 

3) Gotong royong 

Akomodasi 

1) Menciptakan 

kesetabilan 

2) Melerai pertentangan 

3) Tidak menghancurkan 

salah satu pihak 

Asimilasi 

1) Penyesuaian atau 

peleburan budaya 

2) Usaha mengurangi 

perbedaan 

3) Mempertinggi kesatuan 

tindak 

4) Proses mental yang 

memperhatikan 

kepentingan bersama 
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Disosiatif  

Persaingan 

1) Unjuk diri kepada 

lawan 

2) Untuk mencari 

keuntungan 

3) Mencapai tujuan 

masing-masing 

Kontravensi  

1) Perasaan tidak suka 

atau tidak setuju 

2) Perbuatan menghalang-

halangi (protes) 

3) Penyangkalan 

4) Mengecewakan pihak 

lain 

Pertentangan 

1) Memaksakan 

pemikiran 

2) Usaha memenuhi 

tujuan dengan cara 

menentaang pihak 

lawan 

3) Dilakukan dengan 

ancaman maupun 

kekerasa 

2)  Faktor yang 

mendasari 

interaksi 

sosial tokoh Imitasi 

1) Berperilaku dengan 

keinginan untuk 

mengikuti atau meniru 

orang lain  tanpa 

berpikir kritis 

2) Terinspirasi dengan 

perilaku orang lain 

Sugesti 

1) Proses menerima 

dorongan yang 

berkaitan dengan cara 

berpikir atau 

pandangan tentang tata 

cara berperilaku 

2) Saran atau motivasi 

orang lain yang 

kemudian diikuti 

3) Mengikuti perintah atas 

apa yang harus 

dilakukakan dan tidak 

dilakukan 

Identifikasi 

1) Memilah dan memilih 

perilaku orang lain 

yang dianggap ideal 

untuk kemudian diikuti 

atau ditiru 

2) Menilai perilaku orang 

lain untuk diikuti 

maupun ditinggalkan 
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Simpati  

1) Rasa iba terhadap apa 

yang dirasakan orang 

lain 

2) Kemarahan atas 

perlakuan seseorang 

terhadap orang lain 

3) Ikut bahagia ketika 

orang lain bahagia 

 

 Temuan data selanjutnya dicatat dalam korpus data yang telah disediakan sesuai 

fokus masalah dan indikator yang digunakan. Korpus data dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2 Korpus Data 

NO. DATA DESKRIPSI 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, agar penelitian dapat 

berjalan sesuai rencana. Proses pengumpulan data dibantu dengan tabel spesifikasi data 

sebagai instrumen penelitian yang berisi tiga aspek yakni, kode, data, deskripsi, dan 

rumusan masalah. Guna mempermudah penyajian data dalam instrumen penelitian, maka 

dilakukan proses pengkodean data. Pengkodean tersebut disesuaikan dengan data yang 

ada untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data. Agar lebih mudah 

memahami kode-kode data yang diberikan, maka disajikan kode-kode tersebut dalam 

tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Instrumen Penelitian 

No. Data 
Ko

de 

Deskri

psi 

BIS FD 

AS DIS 

I

M 

SU

G 
ID 

SI

M 
k

s 
ak 

As

i 

p

r

s 

k

t

v 

Pt 
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1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

Keterangan Kode: 
KH   : Kambing dan Hujan 

2015   : tahun terbit 

H   : halaman 

BIS   : bentuk interaksi sosial tokoh 

AS   : asosiatif 

DIS   : disosiatif 

ks   : kerja sama 

ak   : akomodasi 

asi   : asimilasi 

prs   : persaingan 

ktv   : kontravensi 

pt   : pertentangan 

FD   : faktor yang menasari interaksi tokoh 

im   : imitasi 

sug   : sugesti 

id   : identifikasi 

sim   : simpati 

1 dan seterusnya : menunjukkan urutan data 

 

1.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan data yang didapat sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

2) Mengelompokan masing-masing data mengenai bentuk interaksi sosial tokoh 

Iskandar dan faktor yang mendasari interaksi sosial tokoh Iskandar, berupa 

kutipan kedalam tabel. 

3) Mengategorikan data sesuai dengan tujuan penelitian. 

4) Mengaitkan data dengan kerangka pikir yang logis dan sistematis, untuk 

memperoleh makna. Terakhir, setelah analisis data selesai, kemudian memberikan 

kesimpulan pada data yang diperoleh.  


