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ABSTRAK 

 

Anggi Purnama Siadari, NIM 2143311007. Analisis Interaksi Sosial Disosiatif 

dalam Kumpulan Cerpen Potongan Cerita di Kartu Pos Karangan Agus 

Noor dan Kebermanfaatannya Sebagai Bahan Bacaan pada Pembelajaran 

Sastra Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Stabat Kabupaten Langkat Tahun                                  

Pembelajaran 2018/2019. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia/ S-1, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Medan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis interaksi sosial 

disosiatif yang terdapat dalam kumpulan cerpen “Potongan Cerita di Kartu Pos” 

karangan Agus Noor dan kebermanfaatannya sebagai bahan bacaan sastra di 

SMA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara deskriptif 

analisis. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra dengan kajian teks. Data dalam 

penelitian ini adalah kalimat yang mengandung interaksi sosial disosiatif”. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, simak dan catat. Teknik 

analisis data penelitian ini menggunakan model analisis interaktif seperti yang 

diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Sumber data untuk melihat 

kebermanfaatan yaitu guru bahasa Indonesia dan siswa kelas XI IPS 1 di SMA 

Negeri 1 Stabat Kabupaten Langkat sebanyak 34 responden. Untuk mengetahui 

kebermanfaatan dilakukan dengan observasi, angket/kuisioner dan wawancara. 

Dari hasil penelitian diperoleh 10 data interaksi sosial disosiatif dalam bentuk 

Persaingan, Kontravensi, dan Pertentangan atau Pertikaian. Kebermanfaatan 

kumpulan cerpen “Potongan Cerita di Kartu Pos” dilihat dari jawaban angket 

siswa yang menjawab selalu sebanyak 85,9%. Sesuai dengan kriteria persentase 

menurut Sugiyono (2011:118) dinyatakan kumpulan cerpen “Potongan Cerita di 

Kartu Pos” karangan Agus Noor bermanfaat dijadikan bahan bacaan sastra di 

SMA. Kebermanfaatan kumpulan cerpen “Potongan Cerita di Kartu Pos” juga 

dilihat dari jawaban tiga orang guru bahasa Indonesia yang menyatakan kumpulan 

cerpen “Potongan Cerita di Kartu Pos” bermanfaat dijadikan bahan bacaan sastra 

di SMA karena di dalam kumpulan cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan 

yang dapat dijauhi dan di teladani oleh peserta didik, serta mengajarkan peserta 

didik tentang interaksi sosial disosiatif . 
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