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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tulisan atau lisan, bukan 

angka. Data yang diperoleh dianalisis, dideskripsikan, dan disimpulkan. Strategi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi terpancang (embedded 

research) dan studi kasus (case study). Strategi penelitian terpancang digunakan 

karena masalah dan tujuan penelitian telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal 

penelitian, sedangkan studi kasus digunakan karena strategi ini difokuskan pada 

kasus tertentu (Sutopo, 2006:112). 

 

B. Objek Penelitian 

Sangidu (2004:61), menyatakan objek penelitian sastra adalah pokok atau 

topik yang menjadi sasaran dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah 

nilai-nilai sosial dalam cerpen-cerpen pada buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi 

Diri dan Akademik Kelas XI. 

 

C. Data dan  Sumber Data  

Data adalah sumber informasi yang akan diseleksi bahan analisis, 

sedangkan sumber data terkait dengan subjek penelitian darimana data diperoleh 

(Siswantoro, 2010:70-72). Data dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu 

berwujud kalimat dan paragraf yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dalam 

cerpen-cerpen pada buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik 

Kelas XI terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Sumber data dalam penelitan ini berupa sumber data primer dan sumber 

data skunder. Sumber data primer berupa cerpen-cerpen (“Perihal Orang Miskin 

yang Bahagia”, “Juru Masak”, “Paing”, “Banun”, “Sulaiman Pergi ke Tanjung 

Cina”)  pada buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik Kelas XI 

terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sumber data sekunder 
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berupa biografi pengarang dari Agus Noor, Damhuri Muhammad, Edi Haryono, 

Hanna Fransisca yang diambil dari sumber internet 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Noorhttps://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Noor  

,https://id.wikipedia.org/wiki/Hanna_Fransisca, https://biografi- tokoh ternama. 

blogspot.com/2016/01/biografi-damhuri-muhammad-penulis-cerpen-esai-sastra 

.html, dan https://www.scribd.com/document/354330558/RESENSI-CERPEN-

PAING. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, 

dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber tertulis untuk 

memperoleh data (Kartika dalam Rohmadi, 2015:72-173). Teknik simak adalah 

penyadapan sesuatu yang digunakan seseorang dalam upaya mendapatkan data, 

sedangkan teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan peneliti ketika 

menerapkan metode simak (Mahsun, 2005:92-93). 

Teknik pustaka berarti peneliti menggunakan sumber tertulis untuk 

dijadikan objek data. Teknik simak dan catat berarti peneliti sebagai instrumen 

kunci untuk melakukan penyimakan secara cermat dan teliti terhadap sumber 

data primer, yakni penelitian yang berupa cerpen-cerpen guna untuk memperoleh 

data yang diinginkan.  

 

E. Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemerisaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2013:330).  

Patton (dalam Sutopo, 2006:92), membagi teknik triangulasi menjadi empat, 

antara lain:  (a) Triangulasi data yaitu di dalam mengumpulkan data berusaha 

menggunakan berbagai sumber yang ada. (b) Triangulasi peneliti yaitu hasil 

penelitian baik berupa data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau 

keseluruhannya dapat diuji oleh peneliti yang lain. (c) Triangulasi metodologis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Noorhttps:/id.wikipedia.org/wiki/Agus_Noor
https://id.wikipedia.org/wiki/Hanna_Fransisca
https://www.scribd.com/document/354330558/RESENSI-CERPEN-PAING
https://www.scribd.com/document/354330558/RESENSI-CERPEN-PAING
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yaitu teknik yang dilakukan dengan cara megumpulkan data sejenis tetapi 

menggunakan metode yang berbeda. (d) Triangulasi teoretis yaitu peneliti 

menggunakan sejumlah perspektif/ teori dalam menafsirkan suatu data. 

Berdasarkan keempat teknik triangulasi diatas, maka teknik validitas data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teoritis dan triangulasi 

data. Triangulasi teoritis, hasil dari analisis dibandingkan dengan sejumlah teori 

atau penelitian yang terdahulu. Peneliti dapat memilih salah satu atau beberapa 

teori yang masuk diakalnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. 

Triangulasi data, hasil penelitian ini menggunakan berbagai sumber referansi 

yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode dialektik. 

Menurut Faruk (2010:12), metode dialektik ini berdasarkan asumsi adanya 

ragkaian hubungan timbal balik antara sastra dan masyarakat. Artinya, antara 

masyarakat dengan sastra kemungkinan mempunyai hubungan timbal balik, 

sebagaimana yang ada dalam nilai sosiologi sastra.  

Metode dialektik adalah kajian bolak-balik antar teks sastra dengan realitas 

di luar karya sastra secara berulang-ulang guna menemukan hubungan antara 

unsur dalam sastra dengan realitas diluar karya sastra. Pada dasarnya prinsip 

metode dialektik yaitu unsur-unsur karya sastra tidak terlepas dari realitas 

kehidupan sosial yang ada. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data berupa 

cerpen-cerpen pada buku teks Bahasa Indonesia Kelas XI adalah: 

1. Menganalisis cerpen-cerpen pada buku teks Bahasa Indonesia Kelas XI 

dengan menggunakan analisis struktur. 

2. Menganalisis cerpen-cerpen pada buku teks Bahasa Indonesia Kelas XI 

dengan menggunakan kajian sosiologi sastra dengan cara membaca 

berulang kali dan memahami isi cerita. Selanjutnya, mengelompokkan teks 

yang mengandung nilai-nilai sosial. 

 


