BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penielitian bahasa dengan
objek data berupa dokumen yaitu naskah drama karya Bagus Wahyu Setyawan
yang berjudul “Rombong”. Penelitian ini dapat dilakukan di manapun dan
kapanpun untuk menganalisis pelanggaran prinsip kerjasama yang terjadi di dalam
naskah. SMP Negeri 2 Surakarta yang beralamatkan di Jl. Apel No. 03, Jajar,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dipilih guna untuk
memperoleh data relevan atau tidak naskah drama “Rombong” sebagai bahan ajar
dengan cara wawancara. Pemilihan SMP Negeri 2 Surakarta untuk memperoleh
data berdasarkan pertimbangan penelitian diantaranya, belum pernah ada
penelitian sejenis di SMP tersebut sebelumnya, kurikulum yang digunakan sesuai
dengan penelitian ini. Untuk mengetahui tanggapan pembaca, penelitian ini
dilakukan langsung di lapangan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara bertahap, mulai dari bulan Juli-Desember
2020. Lebih jelasnya, rincian waktu dan kegiatan dapat dilihat pada table di
bawah ini
Tabel 3.1 Rincian Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian
No

Jenis Kegiatan

Feb

Mart

Apr

Mei

Tahun 2021
1

Pengajuan judul

2

Penyusunan proposal

3

Pembuatan proposal

4

Pengumpulan data

5

Analisis data

6

Penyusunan laporan
18

Jun

Jul
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B. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian dengan judul “Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama Dalam
Nakah Rombong Karya Bagus Wahyu Setyawan dan Relevansinya sebagai Bahan
Ajar di Sekolah Menengah Pertama” merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat menghasilkan penemuan yang
tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantitatif
lainnya.
Menurut Nugrahani (2014: 4), penelitian kualitatif merupakan prosedur
penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan
perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini diharapkan
memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir yang induktif.
Menurut Sugiyono (2009: 8) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sempel tertentu.
Strategi penelitian yang digunakan peneliti yaitu analisis dokumen karena
sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya sastra yang berupa naskah
drama. Naskah drama ini merupakan karya Bagus Wahyu Setyawan yang berjudul
Rombong. Analisis ini digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi isi dari
sebuah dokumen. Naskah drama ini diberikan kepada responden untuk dibaca selama
lima sampai tujuh hari, kemudian responden akan diwawancarai.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teoretis, yaitu dengan
menggunakan teori pragmatik. Menurut Kusuma Wardani (2015: 51) teori pragmatik
yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji makna dalam hubungannya dengan
situasi ujar (speech situations). Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang
memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada
pembaca dan dalam praktiknya pendekatan ini cenderung menilai karya sastra
menurut keberhasilnnya dalam mencapai tujuan tertentu bagi pembacanya
(Setyawati, 2013: 11).
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C. Data dan Sumber Data
1. Data
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang
berupa kata, frasa, dan kalimay yang ada di dalam naskah Rombong karya Bagus
Wahyu Setyawan. Data tersebut berupa kalimat-kalimat yang akan dianalisis yang
berupa wujud pelanggaran kerjasama. Selain itu, terdapat pula sumber data yang
berupa hasil wawancara dengan informan. Wawancara tersebut dilakukan dengan
guru, siswa kelas IX SMP, dan pakar bahasa. Wawancara yang dilakukan bersama
guru dan siswa untuk mengetahui apakah naskah Rombong dapat dijadikan
relevansi sebagai bahan ajar siswa kelas IX SMP.
2. Sumber
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Dokumen
Penelitian ini menggunakan sumber data berupa dokumen yang berupa
naskah drama Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan. Dokumen lain yang
digunakan peneliti ialah transkrip hasil wawancara dengan informan.
b) Informan
Sumber data selanjutnya yaitu responden atau informan. Informan di
sini memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disamapaikan oleh
peneliti. Informan yang peniliti wawancara sebagai sumber data yaitu; (1) guru
bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Surakarta ibu Hafit Sri Rejeki, S.Pd., (2) tiga
siswa kelas IX SMP yang sudah ditunjuk, (3) pakar bahasa. Informan tersebut
nantinya dapat mendukung data untuk mengetahui kesesuaian naskah drama
sebagai bahan ajar menelaah naskah sandiwara Jawa kelas IX SMP.

D. Teknik Pengambilan Subjek Penelitian
Dalam penelitian dengan judul “Analisis Prinsip Kerjasama Dalam Naskah
Rombong Karya Bagus Wahyu Setyawan dan Relevansinya Sebagai Bahan Ajar di
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Sekolah Menengah Pertama” peneliti menggunakan purposive sampling dalam
pengambilan sampel baik dokumen maupun pemilihan informan. Menurut Sugiyono
(2009: 218-219) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud misalnya orang
tersebut dianggap paling mengetahui terkait apa yang kita butuhkan atau seseorang
tersebut menguasai sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mencari objek yang
sedang diteliti. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara selektif dengan
memilih data dari naskah sandiwara Rombong yang disesuaikan dengan kebutuhan
analisis peneliti yang mewakili rumusan masalah yang telah ditentukan.
Sampel yang digunakan hanyalah sampel yang berkaitan erat dengan tujuan
penelitian saja yang digunakan, yaitu antara lain guru, siswa kelas IX SMP, dan
pakar bahasa yang telah mewakili sampel secara umum yang berkaitan dengan tujuan
penelitian. Guru dipilih karena guru tekah memiliki banyak pengalaman dalam
mengajar serta pemilihan materi yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran,
sehingga dapat memberikan data yang valid untuk peneliti. Siswa kelas XI SMP
yang dijadikan informan telah mengerti dengan naskah sandiwara serta memiliki
apresiasi yang baik. Pakar bahasa diambil sebagai ahli yang telah mengerti tentang
naskah sandiwara yang digunakan tersebut telah sesuai atau belum untuk digunakan
sebagai relevansi bahan ajar dalam materi menelaah teks sandiwara Jawa.
E. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti

menggunakan

beberapa

metode

dalam

pengumpulan

data,

diantaranya adalah metode simak. Metode simak adalah metode yang dilakukan oleh
peneliti dengan menyadap penggunaan bahagsa, menyadap pembicara (jika secara
lisan) seseorang maupun beberapa orang sekaligus, dan atau menyadap penggunaan
bahagsa tulisan (Muhammad, 2011: 207). Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik simak, yaitu peneliti membaca secara seksama dan berulangulang terhagdap penggunaan bahagsa dalam seluruh percakapan yang dilakukan
olehg peserta tutur dalam naskah Rombong.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan selanjutnya yaitu teknik SBLC
(Simak Bebas Libat Cakap). Dalam menggunakan teknik SBLC peneliti hagnya
menjadi seorang pengamat atau penyimak (Muhammad, 2011: 208). Teknik SBLC
sengat memungkinkan diterapkan jika sumber data penelitiannya berupa dokumen
tertulis dalam hal ini peneliti menggunakan naskah sebagai sumber data. Melalui
teknik ini peneliti menyimak secara teliti penggunaan bahasa dalam naskah
“Rombong” karya Bagus Wahyu Setyawan.
Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat
atau taking note method. Peneliti mencatat setiap percakapan di dalam naskah
sandiwara “Rombong” yang terdapat pelanggaran prinsip kerjasama beserta
implikatur yang ditimbulkan berdasarkan konteks percakapan. Setelah pendataan
selesai dilakukan, kemudian data tersebut diklarifikasikan sesuai dengan keempat
pelanggaran prinsip kerjasama, yaitu pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran
maksim kualitas, pelanggaran maksim relevan, dan pelanggaran maksm cara, serta
menguraikan maksud atau implikatur dari pelanggaran prinsip kerjasama tersebut.
Proses pembacaan, pencatatan, dan pengumpulan data secara teliti terus dilakukan
sampai tahap analisis data. Hal tersebut dimaksudkan agar memperoleh data yang
benar-benar akurat.
Teknik pengumpulan data yang selanjutnya dilakukan oleh penulis yaitu
dengan menggunakan metode cakap atau wawancara. Dalam metode cakap memiliki
teknik dasar berupa teknik pancing yang diikuti dengan teknik lanjutan, yaitu teknik
cakap semuka. Pada pelaksanaan teknik cakap semuka ini, peneliti langsung
melakukan percakapan dengan penggunaan bahasa sebagai informan dengan sumber
pada pancingan yang sudah disipakan (berupa daftar pertanyaan) atau secara
spontanitas, maksudnya pancingan dapat muncul di tengah-tengah percakapan
(Muhammad: 2011: 218). Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada
informan untuk menperoleh data yang berupa informasi dari informan (guru, ahli
pragmatik, dan peserta didik) untuk memperoleh informasi sejauh mana pemahaman
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siswa terhadap bahasa yang digunakan dalam naskah sandiwara. Kemudian peneliti
melakukan analisis data yang diperoleh untuk dipilah sesuai dengan data yang
dibutuhkan oleh peneliti.
F. Uji Validitas Data
Untuk mendapatkan data penelitian yang valid, maka perlu dilakukan
pengecekan terhadap data yang dikumpulkan. Uji validitas data merupakan hal yang
penting dalam sebuah penelitian. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data
yang mensintesa data dari berbagai sumber (Bachri, 2010:55). Untuk meningkatan
kevalidan atau keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik
triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono,
2009: 273). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori dan triangulasi
sumber.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Triangulasi Teori
Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi terori. Triangulasi teori
sendiri adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu (Bachri,
2010:56). Triangulasi teori digunakan untuk memperoleh teori-teori prinsip
kerjasama dan pelanggaran prinsip yang kemudian digunakan untuk menjawab
rumusan masalah pada poin satu dan dua. Teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori pragmatik yang berupa prinsip kerjasama, teori pelanggaran
kerjasama, dan teori tentang bahan ajar.
2. Triangulasi Sumber
Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dalam triangulasi
sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data
yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2009: 274). Triangulasi
sumber ini digunakan untuk memvalidkan antara data-data penelitian yang berupa
pelanggaran prinsip kerjasama, tanggapan pembaca naskah drama Rombong karya
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Bagus Wahyu Setyawan sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Data-data yang dimaksud diperoleh dari hasil analisis dokumen, wawancara
dengan beberapa narasumber. Data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis.

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data ialah teknik yang digunakan untuk menganalisis data
yang sudah diperoleh peneliti. Dalam penelitian deskripyif kualitatif ini peneliti
menggunakan teknik analisis data model interaktif atau interactive model. Dalam
model analisis interaktif, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses
pengunpulan data berlangsung di lapangan dan analisi data dilakukan dalam bentuk
siklus (Nugrahani,2014 :173).
Adapun tahap-tahap analisis model interaktif adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data
Di tahap ini peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam
penelitian. Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis pelanggaran prinsip
kerjasam yang terdapat dalam naskah drama Rombong kemudian mencatat,
merekam dan membuat transkip hasil wawancara dengan narasumber yang sudah
ditentukan yaitu guru bahasa Jawa, siswa kelas IX SMP, dan pakar bahasa.
2. Reduksi data
Merupakan tahap penyederhanaan data yang dikaji dengan cara
merangkum kemudian memilih data yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal
penting yang dicari. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan setelah
terkumpulnya data berupa pelanggaran prinsip kerjasama dalam naskah drama
Rombong, kemudian direduksi berdasarkan pelanggaran maksim yang terjadi.
3. Penyajian data
Dalam tahap ini data yang telah direduksi disajikan dalam tabel data yang
telah dipersiapkan. Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan adegan
dalam cerita agar mudah dipahami. Data tersebut kemudian dianalisis sehingga
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memperoleh pelanggaran prinsip kerjasama dan implikatur dari naskah drama
Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan serta relevansinya sebagai bahan ajar.
Selanjutnya data dipadukan dengan hasil wawancara.
4. Penarikan simpulan dan verifikasi
Tahap ini merupakan tahapan paling akhir dari teknik analisis data agar
mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah lalaui tahap
seleksi, klarifikasi, dan analisis data pelanggaran prinsip kerjasama dalam naskah
drama Rombong dan relevansinya sebagai bahan ajar kemudian ditarik
kesimpulan. Simpulan yang telah diperoleh perlu diverifikasi terlebih dahulu
dengan tujuan memperoleh hasil yang benar-benar valid. Berikut merupakan
visualisasi model analisis interaktif menurut Miles dan Humberman:
Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Reduksi Data
Kesimpulankesimpulan:
penarikan/verifikas
i

Gambar Model analisis interaktif Miles dan Humberman (Sugiyono, 2014:92)
H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan proses yang menggambarkan proses
penelitian dan berisi langkah-langkah penelitian dari awal persiapan peneltian hingga
penyususnan laporan penelitian. Adapun prosedur penelitian ini direncakan sebagai
berikut:
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1. Tahap Persiapan
a. Pengunpulan ide untuk membuat judul.
b. Pengumpulan bahan-bahan yang berawal dari membaca beberapa referensi
yang berkaitan dengan beberapa judul yang telah dipersiapkan.
c. Pengajuan judul dan konsultasi kepada dosen pembimbing.
d. Penyusunan proposal yang meliputi BAB I, BAB II, dan BAB III.
e. Persiapan instrumen wawancara yang terstruktur.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Analisis pelanggaran prinsip kerjasama dalam naskah drama Rombong.
b. Pengumpulan data hasil wawancara yang telah diberikan kepada para pembaca.
c. Analisis data hasil observasi relevansi sebagai bahan ajar dari naskah
Rombong.
d. Membuat kesimpulan dari hasil analisis data secara keseluruhan.
3. Penyusunan Laporan
Laporan ini disusun berdasarkan data yang telah dianalisis dan
disimpulkan secara teliti, cermat, dan valid yang dimulai peneliti dari:
a. Pengajuan judul.
b. Penetapan judul.
c. Pembuatan proposal yang meliputi BAB I, BAB II, dan BAB III.
d. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II.
e. Konsultasi instrumen penelitian.
f. Mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada fakultas.
g. Membaca keseluruhan naskah drama Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan.
h. Membaca ulang naskah sembari menandai dialog-dialog yang terdapat
pelanggaran prinsip kerjasama di dalamnya.
i. Menganalisis pelanggaran prinsip kerjasama dalam naskah Rombong serta
mengelompokkan dialog-dialog sesuai dengan pelanggaran maksim yang
terdapat di dalamnya.
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j. Memberikan naskah drama Rombong dan instrument wawancara kepada guru
dan siswa.
k. Melakukan wawancara dengan informan.
l. Menuliskan hasil wawancara dan membuat kesimpulan hasil wawancara dari
para informan.
m. Wawancara kepada guru dan siswa di sekolah yang telah ditentukan terkait
dengan naskah drama Rombong karya Bagus Wahyu Setyawan dapat
digunakan sebagai bahan ajar atau tidak.
n. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing, jika terdapat revisi maka
melakukan revisi terlebih dahulu.
o. Penulisan simpulan, implikasi, dan saran di BAB V.
p. Menyusun lampiran-lampiran yang diperlukan.
q. Membuat halaman judul, menuliskan halaman pengesahan, penulisan moto dan
persembahan, dan menuliskan kata pengantar.
r. Pembuat daftar isi.
s. Meminta tanda tangan di halaman pengesahan.
t. Penjilidan laporan.

