BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kesusastraan, sehingga
tidak ada pembatasan khusus terhadap tempat dan waktu. Objek penelitian ini
berupa dokumen naskah drama yang berjudul Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah
Karya Andy Sri Wahyudi. Naskah drama tersebut terbentuk dalam buku
kumpulan naskah drama yang berjudul Mak,Ana Asu Mlebu Ngomah Karya
Andy Sri Wahyudi terbagi menjadi tiga naskah yaitu “Lelakon”, “Mak, Ana
Asu Mlebu Ngomah” Dan “Ora isa Mati” Karya Andy Sri Wahyudi.
Penelitian ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun untuk menganalisis
unsur intrinsik. Relevansi data naskah drama Mak,Ana Asu Mlebu Ngomah
Karya Andy Sri Wahyudi sebagai materi ajar di SMA Negeri 1 Geger
Kabupaten Madiun dengan cara wawancara. Penelitian ini sesuai dengan
kurikulum di SMA tersebut, lokasi mudah dijangkau. Mengenai respon atau
pendapat pembaca ideal dan pembaca biasa penelitian dapat dilakukan dengan
cara tidak ada pembatasan khusus.
Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2020 - Desember 2021
sampai dengan November 2021. Untuk lebih jelasnya rincian waktu dan jenis
kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Kegiatan dan Waktu Penelitian
No

Kegiatan Penelitian
Okt
2020

1

2.

3.

Tahap Persiapan
a. Pengajuan judul
b. Penyusunan Proposal
c.Perizinan Penelitian
Tahap Pelaksanaan
a.Pengumpulan data
b.Analisis data
Tahap Penyelesaian
a.Penyusunan Laporan
b.Ujian Skripsi
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Mar
2021

Bulan
Apr Mei
2021 2021

Jun
2021

Des
2021

32

B. Desain Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

jenis

penelitian

deskriptif

kualitatif

mendeskripsikan sebagai penelitian yang menekankan pada data gabungan yang
akan diperoleh baik dalam bentuk frasa, klausa, kalimat dan lain-lain yang
mengedepankan makna atau kualitatifnya (Rohmadi dan Nasucha, 2015: 24).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kedudukan penelitian
dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data,
penganalisis, penafsir data, dan pelaporan hasil penelitian. Dalam deskriptif
kualitatif peneliti mendeskripsikan

secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti dengan menggunakan
pendekatan resepsi sastra.
Strategi penelitian data yang ada berupa analisis dokumen yaitu sumber
utama karya sastra naskah drama berbahasa Jawa yang berjudul “Mak, Ana Asu
Mlebu Ngomah” karya Andy Sri Wahyudi. Analisis isi untuk menganalisis dan
mengidentifikasi isi dan nilai pendidikan karakter. Pelaksanaannya naskah drama
ini akan diberikan kepada pembaca untuk dibaca kemudian setelah beberapa hari
tiga sampai lima hari para pembaca akan diwawancarai. Penelitian ini
menggunakan pendekatan struktural dengan menemukan unsur-unsur yang
membangun karya sastra dalam naskah drama Jawa “Mak. Ana Asu Mlebu
Ngomah” antara lain tema, penokohan dan perwatakan, alur, latar, dialog dan
amanat. Langkah selanjutnya menganalisis data dan respon pembaca naskah
drama yang diperoleh.

C. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini kata, frasa, klausa, kalimatkalimat yaitu dialog-dialog tokoh dalam naskah drama ini untuk menemukan
data yang pertama unsur intrinsik dan data ketiga nilai pendidikan karakter yang
terdapat pada naskah drama Mak,Ana Asu Mlebu Ngomah, selanjutnya data kedua
hasil transkrip wawancara/ tanggapan pembaca yaitu pembaca biasa 5 perwakilan
siswa beserta mahasiswa dan pembaca ideal meliputi ahli sastra dan dosen untuk
memperoleh informasi resepsi sastra terhadap naskah drama ini dan data keempat
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hasil transkrip wawancara terhadap narasumber meliputi (1) tiga ahli sastra dan
dosen untuk memperoleh kerelevansiannya naskah drama ini jika dijadikan materi
ajar bahasa Jawa SMA kelas XI; (2) guru bahasa Jawa kelas XI di SMA Negeri 1
Geger Kabupaten Madiun dan (3) tiga siswi perwakilan kelas XI SMA Negeri 1
Geger Kabupaten Madiun untuk memperoleh hasil informasi relevan atau tidak
cocok naskah drama Mak,Ana Asu Mlebu Ngomah sebagai materi ajar Bahasa
Jawa kelas XI.
Sumber data berupa dokumen dan informan. Dokumen yang dikumpulkan
dengan teknik membaca dan menulis dengan cara menganalisis, mengklasifikasi,
dan menyimpulkan hasil dari naskah drama Mak,Ana Asu Mlebu Ngomah! dan
dilanjutkan transkrip wawancara. Sumber data dalam penelitian ini sebagai
berikut untuk menjawab permasalahan data ke-1(unsur intrinsik) dan ke-3 (nilai
pendidikan karakter) dalam naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya
Andy Sri Wahyudi termasuk dalam dokumen, sedangkan untuk menjawab
masalah data ke-2 (resepsi sastra) dan ke-4 (relevansi sebagai materi ajar)
termasuk dalam informan.
1. Dokumen
Dokumen merupakan sumber data yang sudah terekam jejak nya baik
tulisan .
Penelitian ini menggunakan dokumen berupa :
a. Naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah karya Andy Sri Wahyudi
Naskah drama yang digunakan pada penelitian ini yaitu Mak, Ana
Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi pernah dipentaskan dalam
akun Youtube Unit Seni dan Film. Naskah drama ini dapat diperoleh
melalui bank naskah drama dari teater TeMMu dan sudah terdapat di
dalam buku dengan judul yang sama peris Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah
karya Andy Sri Wahyudi. Berikut spesifikasi identitas sumber data yang
digunakan peneliti.
Judul Buku

: Mak, Ana Asu Mlebu nGomah! 3
NASKAH LAKON BAHASA JAWA

Judul naskah drama

: MAK, ANA ASU MLEBU NGOMAH!
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Penulis

: Andy Sri Wahyudi

Tahun Terbit

: 2014

Penerbit

: Garudhawaca

Jumlah halaman

: 281 halaman ( khusus untuk Mak, Ana Asu
Mlebu Ngomah terdiri dari (111-172) 62
halaman)

ISBN

: 978-602-7949-47-8

Dalam naskah drama tersebut dicarilah sumber data secara rinci yaitu
antara lain:
i.

Unsur intrinsik naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah karya
Andy Sri Wahyudi.

ii. Nilai pendidikan karakter naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu
Ngomah karya Andy Sri Wahyudi.
2. Informan (Narasumber)
Penelitian kualitatif sangat membutuhkan peran penting

beberapa

narasumber untuk memperkuat kevalidan data. Narasumber pada penelitian
ini, terdapat pembaca biasa, pembaca ideal untuk mendapatkan tanggapan
mengenai naskah drama, guru dan siswa untuk memperoleh data relevansi
naskah drama sebagai materi ajar. Pembaca biasa ialah pembaca yang hanya
menikmati karya sastra saja seperti mahasiswa atau siswa, informan yang
dipilih antara lain Rahmawati, Raga Geriana Novita Dewi, Apriyani
Muntikawati, Evi Yusfita Rini, dan Kharisma Nuril Adha.
Pembaca ideal adalah pembaca yang memiliki kompeten di bidangnya
seperti dosen ahli. Informan sebagai pembaca ideal adalah Bapak Dr. Djoko
Sulaksono, S.Pd, M.Pd, Bapak Budi Waluyo, S.S, M.Pd., dan Ibu Winda Dwi
Lestari, S.Pd, M.Pd.,. Adanya narasumber pembaca biasa dan pembaca ideal
untuk mengetahui rumusan masalah antara lain resepsi sastra pembaca setelah
membaca naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah karya Andy Sri
Wahyudi.
Informan guru bahasa Jawa SMA Negeri 1 Geger yaitu Bapak Faizal
Hindarto, S.Pd dan tiga siswa kelas XI pada SMA Negeri 1 Geger yaitu Haya
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Nada Hasanah, Nadila Kurnia Sukma, dan Auliya Fitri Qotrunnada agar
mendapatkan data mengenai relevansi naskah drama tersebut sebagai materi
ajar bahasa Jawa di SMA.

D. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan
teknik sampel purposif atau purposive sampling. Purposive sampling adalah
sampel bertujuan (Rohmadi, 2017: 31). Maksudnya sampel yang diambil
merupakan sampel yang terpilih dan dianggap dapat mewakili penelitian ini.
Pemilihan sampel subjek penelitian ini berupa dokumen naskah drama Mak, Ana
Asu Mlebu Ngomah karena naskah tersebut jarang diteliti, naskah tersebut juga
sudah dipentaskan pertama kali oleh teater TeMMu, serta naskah tersebut telah
menjadi karya sastra Jawa terbaik yang mendapatkan penghargaan dari Balai
Bahasa Yogyakarta di tahun 2017. Sampel lain dalam penelitian ini terdiri dari
pembaca ideal dan pembaca biasa serta guru dan siswa SMA Negeri 1 Geger
Memilih informan yang dianggap mengetahui informasi.
Peneliti memilih pembaca biasa antara lain Rahmawati adalah salah satu
peserta didik kelas XI SMK dipilih karena dirinya belum pernah membaca naskah
drama bahasa Jawa, Raga Geriana Novita Dewi merupakan mahasiswi fisioterapi
yang dipilih karena dirinya belum pernah membaca naskah drama berbahasa
Jawa, Apriyani Muntikawati adalah mahasiswi pendidikan Geografi yang dipilih
karena tidak begitu suka dengan sastra dan sama sekali belum pernah membaca
naskah drama Jawa, Evi Yusfita Rini adalah mahasiswi sastra Indonesia yang
dipilih karena dirinya salah satu dari 5 pembaca biasa yang belajar sastra di
tataran mahasiswi dan belum pernah membaca naskah drama Jawa, dan Kharisma
Nuril Adha adalah mahasiswi pendidikan seni rupa dipilih menjadi pembaca biasa
karena notabenya bukan ahli dalam bidang sastra. Jadi pemilihan kelima pembaca
biasa tersebut dikarenakan mereka benar-benar belum pernah membaca naskah
drama Jawa modern.
Pemilihan pembaca ideal Bapak Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd, M.Pd, Bapak
Budi Waluyo, S.S, M.Pd., dan Ibu Winda Dwi Lestari, S.Pd, M.Pd.,. sudah tidak
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diragukan bahwa narasumber tersebut berkompeten dalam bidang sastra sebagai
pengamat sastra, dosen dan ahli sastra. Pemilihan ketiganya juga karena samasama berfokus untuk memumpuni dalam bidang sastra.
Pemilihan guru bahasa Jawa SMA Negeri 1 Geger yaitu Bapak Faizal
Hindarto, S.Pd dipilih menjadi informan penelitian ini karena beliau tidak hanya
menjadi guru bahasa Jawa tetapi juga merupakan pengiat atau pembina sanggar
seni bissing yaitu salah satu ekstrakulikuler pendidikan dan penngembangan seni
tradisi di SMA Negeri 1 Geger. Pemilihan siswa kelas XI pada SMA Negeri 1
Geger yang dijadikan 3 informan yaitu Haya Nada Hasanah, Nadila Kurnia
Sukma, dan Auliya Fitri Qotrunnada. Ketiga siswa tersebut dipilih menjadi
informan karena dipilihkan atau direkomendasikan oleh guru bahasa Jawa SMA
Negeri 1 Geger.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analisis dokumen dan wawancara. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan
menggunakan analisis dokumen pada naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu
Ngomah dan wawancara terprogram. Bahwa adanya pertanyaan-pertanyaan
mengenai naskah drama tersebut dan relevansinya sebagai materi ajar bahasa
Jawa yang dijawab oleh para narasumber.
1. Analisis Dokumen
Analisis dokumen naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah
dilakukan dengan cara membaca berulang-ulang naskah tersebut dilanjutkan
menganalisis atau menemukan data ke-1 unsur-unsur intrinsik di dalam
naskah drama tersebut. Melanjutkan pencarian data ke-3 nilai pendidikan
karakter dalam naskah drama yang dapat diterapkan kepada peserta didik.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
a. Membaca naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah Karya Andy Sri
Wahyudi secara teliti dan mengulang-ulang serta memahami isi cerita di
dalam naskah tersebut.
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b. Menandai dengan garis bawah yang termasuk dalam unsur intrinsik,
seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Analisis Dokumen
c. Kalimat yang digaris bawahi diketik dan diberikan penjelasan.
d. Pembahasan unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama Mak, Ana
Asu Mlebu Ngomah Karya Andy Sri Wahyudi.
e. Dilanjutkan mencari nilai pendidikan karakter yang termuat dalam naskah
drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah Karya Andy Sri Wahyudi.
f. Pengetikan dan pembahasan nilai pendidikan karakter dalam naskah drama
Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah Karya Andy Sri Wahyudi.
2. Wawancara
Wawancara

merupakan

suatu

proses

bertanya-tanya

kepada

narasumber agar mendapatkan tanggapan setiap pembaca baik pembaca ideal
maupun pembaca biasa. Penelitian ini merencanakan akan melakukan
wawancara kepada pembaca ideal yaitu Bapak Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd,
M.Pd, Bapak Budi Waluyo, S.S, M.Pd., dan Ibu Winda Dwi Lestari, S.Pd,
M.Pd.,. dan pembaca biasa dari kalangan siswa/mahasiswi yaitu Rahmawati,
Raga Geriana Novita Dewi, Apriyani Muntikawati, Evi Yusfita Rini, dan
Kharisma Nuril Adha untuk mendapatkan data ke-2 resepsi sastra dari naskah
drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah.
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Wawancara juga dilakukan kepada guru bahasa Jawa SMA Negeri 1
Geger yaitu Bapak Faizal Hindarto, S.Pd dan tiga siswa kelas XI SMA Negeri 1
Geger yaitu Haya Nada Hasanah, Nadila Kurnia Sukma, dan Auliya Fitri
Qotrunnada untuk mengetahui data ke-4 kaitannya dengan relevansi naskah
drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! Karya Andy Sri Wahyudi sebagai
materi ajar kelas XI SMA yang sesuai dengan kompetensi dasar di semester
genap.
Langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Mengembangkan instrumen pertanyaan di antara pembaca biasa, pembaca
ideal, guru mata pelajaran bahasa Jawa dan murid di SMA.
b. Menentukan narasumber yang akan diwawancarai.
c. Memberikan naskah dan pertanyaan kepada narasumber.
d. Peneliti mencatat hasil wawancara setelah lima hari naskah dan instrumen
diberikan kepada narasumber.
e. Melakukan pengetikan kembali hasil wawancara.

F. Teknik Uji Validitas Data
Uji validitas data adalah hal yang penting dalam sebuah penelitian. Hal
ini untuk meningkatkan kevalidan atau kebenaran data maka peneliti
menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi
teori dan triangulasi sumber.
Teknik uji validitas data yang digunakan, yaitu triangulasi teori dan
triangulasi sumber data sebagai uji validitas data penelitian. Peneliti dalam
menentukan keabsahan data menggunakan triangulasi. Terdapat pendapat yang
mengungkapkan bahwa triangulasi ialah cara paling umum yang digunakan bagi
penelitian validitas data dalam penelitian (Sutopo, 2006: 92). Triangulasi juga
disebut suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang berfungsi sebagai
pembanding atau pengecek terhadap data dengan memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar data (Moleong, 2013: 178). Adapun triangulasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah triangulasi teori dan triangulasi sumber data.
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1. Triangulasi Teori
Triangulasi teori adalah penggunaan perspektif teoritis yang berbeda
dalam mendefinisikan hipotesis dan menafsirkan sekumpulan data. Dezin
menggunakan beberapa teori dalam penelitian yang sama untuk mendukung
atau menyangkal temuan teori yang berbeda dalam membantu peneliti untuk
menggunakan berbagai perspektif untuk mengamati masalah langsung,
sedangkan menurut Banik teori kompetitif dapat digunakan untuk
merumuskan hipotesis dalam memberikan pemahaman yang lebih luas dan
lebih relevan dari masalah yang sedang dihadapi (Winaryati, 2020: 132).
Triangulasi teori pada penelitian ini adalah unsur-unsur intrinsik naskah
drama, teori resepsi sastra, nilai pendidikan karakter dan teori materi ajar.
Teori yang digunakan untuk memaparkan unsur intrinsik naskah drama
Mak,Ana Asu Mlebu Ngomah! Karya Andy Sri Wahyudi yaitu hasil simpulan
dari teori-teori beberapa ahli antara lain Wiyanto, Endraswara, Jarrah,
Aykaç, N., Ulubey, Ö., Celik, Ö. & Korkut, P., Nurgiyantoro, Wulan,
Suparyanta, Waluyo, Suryanto, Suyitno & Waluyo. Teori untuk pengertian
resepsi sastra yaitu menggunakan teori dari Junus, Abdullah, Ratna yang
telah disimpulkan. Teori untuk nilai pendidikan karakter menggunakan teori
dari Mustari, Sutrisno, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Bab 1, Pasal 1., Wardi, Badan Standar Nasional Pendidikan,
Narwanti, Fadlillah dan Khorida, Hadisi, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Suyadi yang telah disimpulkan. Teori tentang materi ajar
menggunakan teori dari Ismawati, Rahmanto, Kantun dan

Yayuk yang

dianalisis dan disimpulkan.
2. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah sebagai penggunaan beberapa sumber data
dalam studi tunggal untuk memperoleh pandangan yang berbeda dari situasi
tersebut (Robert dan Taylor dalam Winaryati, 2020: 133). Adanya triangulasi
sumber data karena data diperoleh dari informan antara lain ahli sastra atau
dosen, guru dan peserta didik. Triangulasi sumber data pada penelitian ini
digunakan untuk memvalidkan data yang diperoleh baik unsur intrinsik, nilai
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pendidikan karakter, tanggapan pembaca naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu
Ngomah karya Andy Sri Wahyudi dan relevansi naskah tersebut sebagai
materi ajar di SMA kelas XI. Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari
menganalisis dokumen, narasumber yang terlibat di dalam proses
pengumpulan data baik dalam bentuk wawancara dengan beberapa
responden.
Informan pembaca atau ahli sastra untuk mendapatkan tanggapan
pembaca mengenai naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya
Andy Sri Wahyudi baik dari unsur intrinsik dan nilai pendidikan karakter
serta untuk mengetahui relevansinya naskah tersebut sebagai materi ajar di
SMA. Sementara itu, wawancara dengan guru bahasa Jawa dan tiga peserta
didik kelas XI untuk memperoleh informasi mengenai relevankah naskah
drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi dijadikan
materi ajar bahasa Jawa kelas XI khususnya SMA Jawa Timur.

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan proses memperoleh dan menyusun secara
sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dokumentasi. Cara memperolehnya dengan mengelompokan data ke dalam
kategori, memaparkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke
dalam pola, memilih yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri pribadi maupun orang lain (Sugiyono, 2015:
244).
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah terlebih
dahulu melakukan pengumpulan data kemudian menganalisis dokumen.
Menganalisis isi dokumen pada penelitian ini dengan cara menganalisis unsur
intrinsik dan nilai pendidikan karakter yang terdapat pada naskah drama Mak,
Ana Asu Mlebu Ngomah karya Andy Sri Wahyudi. Kemudian melakukan
wawancara terbuka dengan tatap muka kepada informan dan dari jawaban
narasumber dapat diambil kesimpulan atas tanggapan baik pembaca ideal
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maupun pembaca biasa serta para guru bahasa Jawa dan siswa kelas XI SMAN 1
Geger. Penelitian ini menggunakan rangkaian teknik analisis data model Miles
and Huberman dalam buku Metode Penelitian Kualitatif oleh Sugiyono (2018).
Bahwa analisis data pada kegiatannya dilakukan secara interaktif dan terus
menerus atau berlangsung sampai tuntas. Kegiatan analisis data yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing/
verification.

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data
(data reduction)

(data display)

Penarikan Kesimpulan
(Verification)

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data ( Sumber: Miles dan Huberman, 2014)
1. Pengumpulan data dilakukan karena merupakan kegiatan yang utama
(Sugiyono, 2018: 134). Ketika penelitian di lapangan yang berkaitan dengan
teknik pencarian data, sumber dan jenis data. Peneliti akan menggali secara
mendalam tentang pembahasan dalam penelitian ini agar mendapatkan data
yang valid. Peneliti akan melakukan analisis dokumen naskah drama Mak,
Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi untuk memecahkan
masalah mengenai data unsur intrinsik dan nilai pendidikan karakter di
dalamnya. Penelitian ini dilanjutkan wawancara secara mendalam untuk
mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan kepada informan lima pembaca
biasa yaitu Rahmawati, Raga Geriana Novita Dewi, Apriyani Muntikawati,
Evi Yusfita Rini, dan Kharisma Nuril Adha., tiga pembaca ideal sekaligus
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sebagai ahli sastra yaitu Bapak Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd, M.Pd, Bapak
Budi Waluyo, S.S, M.Pd., dan Ibu Winda Dwi Lestari, S.Pd, M.Pd., dan satu
guru Bahasa Jawa yaitu Bapak Faizal Hindarto, S.Pd serta tiga peserta didik
Haya Nada Hasanah, Nadila Kurnia Sukma, dan Auliya Fitri Qotrunnada
kelas XI SMA Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun dengan cara merekam dan
membuat transkrip hasil wawancara dengan para informan. Data hasil
wawancara pembaca biasa dan pembaca ideal (ahli sastra) untuk memperoleh
tanggapan para pembaca mengenai naskah tersebut dan relevansinya sebagai
materi ajar bahasa Jawa, sedangkan hasil data wawancara guru dan peserta
didik untuk memperoleh informasi mengenai relevankah naskah drama ini
dijadikan sebagai materi ajar bahasa Jawa di SMA.
2. Reduksi data ialah menyederhanakan, memfokuskan dan meringkas hal-hal
penting yang ada di dalam catatan lapangan pada saat penelitian berlangsung
(Sugiyono, 2018: 135). Penelitian ini meringkas hasil pengumpulan data
(mereduksi data) dengan cara memilah-milah hasil analisis dokumen dan
wawancara. Hasil data yang diperoleh dari analisis dokumen dilihat pada
data unsur intrinsik dan nilai pendidikan karakter naskah drama tersebut,
sedangkan wawancara diambil dari hasil resepsi sastra (pendapat pembaca
biasa dan pembaca ideal) dan relevansinya sebagai materi ajar dari guru
Bahasa Jawa dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Atas. Jadi,
data hasil wawancara diambil dari pendapat pembaca biasa dan pembaca
ideal (ahli sastra), guru bahasa Jawa SMAN 1 Geger Madiun dan peserta
didik kelas XI SMAN 1 Geger Madiun direduksi sesuai dengan fokus tujuan
penelitian yaitu data mengenai unsur intrinsik, nilai pendidikan karakter,
tanggapan pembaca, dan relevansinya naskah drama sebagai materi ajar
bahasa Jawa SMA khususnya Jawa Timur.
3. Penyajian data ialah menyimpulkan sekumpulan informasi yang telah
didapatkan dari penelitian. Penyajian data berupa laporan narasi yang
sistematis agar mudah dipahami. Langkah awal ini dimulai dari membaca
dan mengelompokan hasil analisis dokumen dan wawancara. Secara
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penelitian ini kualitatif akan lebih mudah menggunakan cara teks naratif.
Dalam tahap ini, melakukan pendeskripsian, maka dalam penelitian ini
menggunakan penyajian data berupa teks naratif dari hasil analisis unsur
intrinsik, resepsi pembaca, nilai pendidikan karakter, dan relevansinya
naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi
sebagai materi ajar bahasa Jawa kelas XI SMA. Khusus untuk analisis
resepsi pembaca dipadukan hasil wawancara dari pembaca biasa dan
pembaca ideal, serta analisis relevansi sebagai materi ajar kelas XI SMA
peneliti akan mempadukan data tersebut dengan hasil wawancara dengan ahli
sastra atau dosen, guru bahasa Jawa SMA Negeri 1 Geger Kabupaten
Madiun Kabupaten Madiun, dan peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Geger
Kabupaten Madiun untuk menyelesaikannya masalah apakah naskah drama
Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi dapat dijadikan
sebagai materi ajar bahasa Jawa pada kelas XI di SMA.
4. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan
masalah. Menarik kesimpulan dilakukan untuk mengecek kembali agar tidak
dan atau mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin
terjadi. Menurut Sugiyono (2018: 142) menjelaskan bahwa kesimpulan
dalam kualitatif sebagai temuan yang baru, sehingga dapat berupa deskripsi
yang mulanya masih diragukan, namun setelah melewati penelitian akan
menjadi jelas. Masalah penelitian ini menarik kesimpulan dari sumber dan
data penelitian mengenai unsur intrinsik, resepsi pembaca (tanggapan
responden), nilai pendidikan karakter dan relevansinya sebagai materi ajar
dalam naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri
Wahyudi di kelas XI SMA. Setelah tahap analisis data dan wawancara
dianggap sudah matang dan dapat dipertanggungjawabkan, setelah itu
penyimpulan.
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H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian sebagai rangkaian kegiatan awal sampai akhir. Peneliti
menggunakan dari Miles dan Huberman dengan prosedur penelitian meliputi tiga
tahap, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, dan (3) penyusunan laporan dan
revisi. Tahap penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan

(I)

(II)

Tahap Penyusunan
Laporan dan Revisi
(III)

Gambar 3.3 Prosedur Penelitian
Keterangan:
1. Tahap Persiapan: menentukan objek kajian, pengajuan judul dan konsultasi
dosen pembimbing, dan pembuatan proposal yang meliputi BAB I, BAB II,
dan BAB III, persiapan instrumen wawancara terstruktur untuk narasumber
dan kebutuhan penelitian yang lain untuk menuju tahap pelaksanaan.
2. Tahap Pelaksanaan: pengumpulan data dan pengkajian secara mendalam
terhadap objek penelitian yaitu menganalisis unsur intrinsik dan nilai
pendidikan karakter pada naskah drama Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah, serta
melakukan wawancara dengan membuat transkrip hasil wawancara kepada
narasumber yaitu pembaca biasa dan pembaca ideal (ahli sastra) data tersebut
disintesiskan untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan para
pembaca mengenai naskah drama tersebut, kemudian hasil wawancara dari
pembaca ideal (ahli sastra), guru bahasa Jawa SMAN 1 Geger Kabupaten
Madiun dan peserta didik kelas XI SMAN 1 Geger Kabupaten Madiun akan
disintesiskan untuk memperoleh informasi mengenai relevansi naskah drama
Mak, Ana Asu Mlebu Ngomah! karya Andy Sri Wahyudi sebagai materi ajar
bahasa Jawa kelas XI SMA.
3. Tahap penyusunan Laporan dan revisi: penyusunan laporan mulai dari
pengajuan judul, persetujuan judul, pembuatan proposal bab I, bab II, dan bab
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III, konsultasi kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2,
konsultasi instrumen, permohonan surat izin penelitian, kemudian melakukan
analisis data, observasi dan wawancara secara mendalam, penelitian ditulis
sesuai hasil penelitian yang diperoleh dari tempat penelitian tanpa mengurangi
dan menambah hasil penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, jika
ada revisi dikerjakan terlebih dahulu.

