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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan yang berlangsung bertahap untuk membentuk 

suatu prosedur kerja yang dilakukan dengan sistematis Nining (2017:30). 

Penelitian yang berjudul nilai-nilai dharma teks cerita mahabarata versi novel ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu konsep 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar, sesuai dengan pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan masyarakat melalui 

bahasanya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan, peneliti ini 

mengutamakan proses daripada hasil, analisis data cenderung induktif, dan makna 

merupakan hal yang esensial. penelitian kualitatif lebih diutamakan karena 

hubungan antar bagian-bagian yang sedang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati 

dalam proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuam untuk 

menggabarkan dan memaparkan data yang dikaji. 

Metode  adalah jalan mencapai tujuan Rohman ( 2012:75). Dalam penelitian 

ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penerapan metode kualitatif 

ini bersifat deskriptif yang berarti data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam 

bentuk kutipan-kutipan. Anis (2009:51), metode kualitatif yang bersifat deskriptif 
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dimaksudkan adalah bahwa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. 

Lebih jelas lagi Anis menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif lebih mengutamakan proses daripada hasil, analisis data cenderung 

induktif, dan makna merupakan hal yang esensial Anis(2009:51). Proses dalam 

penelitian kualitatif lebih diutamakan karena hubungan antar bagian-bagian yang 

sedang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Dalam 

pelaksanaannya, metode deskriptif kualitatif menuntut peneliti untuk menangkap 

aspek penelitian secara akurat serta memperhatikan secara cermat apa saja yang 

menjadi fokus penelitian sehingga pemberian interpretasi dapat lebih mendalam. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data merupakan suatu hal pokok dalam penelitian. Pada penelitian ini sumber 

data yang digunakan adalah data objektif, yaitu cerita Mahabarata dalam novel 

Ramayana Mahabarata karya R. K. Narayan yang menceritakan tentang 

perjalanan Pandawa dalam menegakan kebenaran yang melawan pihak kurawa 

yang memiliki sifat yang tidak baik yang berujung pada perang Baratayudha. 

Cerita Mahabarata biasa dikisahkan dalam pagelaran Pewayangan Jawa, dilihat 

dari segi kebudayaan novel ini memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal di 

dalamnya karena terdapat ajaran-ajaran keagamaan Hindu. Buku ini diterbitkan 

oleh  PT. Bentang Pustaka pada tahun 2009.  

 

 



56 
 

3.3.1 Indikator Permasalahan 

Indikator permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi Dharma kepada Alam, Manusia 

dan Alam. Indikator permasalahan dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Tabel Indikator Nilai-nilai Dharma dalam Karya Sastra 

 

Aspek yang Diteliti dalam Novel  Indikator 

Nilai Dharma dalam Karya sastra atau novel. Kalimat/ Kutipan dalam Satuan Cerita yang 

mengandung nilai kearifan Lokal 

Nilai yang mengandung unsur pembangun 

karakter 

Nilai karakter yang dibangun dalam novel 

merupakan nilai Religi 

Nilai Religi menyangkut kepercayaan kepada 

Tuhan dan Ritual Keagamaan 

Nilai menyangkut Tri Dharma Hubungan 

manusia dengan tuhan, sesama manusia dan 

alam 
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Tabel 3.2 

Indikator Tri Dharma 

 

Jenis Dharma Kategori Indikator 

Dharma Tuhan Agama Pramana 

(Keyakinan menurut para 

resi) 

Mempelajari dan menghayati 

ajaran-ajaran agama dari para resi 

Mendengarkan perkataan ahli 

agama 

Mengamalkan ajaran dari para resi 

Anumana Pramana ( 

meyakini dengan gejala 

alam) 

Melantunkan puja-puji kepada 

dewa 

Percaya adanya alam semesta 

Beribadah dan melaksanakan 

perintah-Nya. 

Selalu taat menjalankan perintah 

agama dimanapun berada 

Melaksanakan Tirtha Yatra atau 

Dharma Yatra atau kunjungan ke 

tempat-tempat suci. 

Pratyaksa Pramana 

(meyakini dengan cara 

Yoga atau Semedi) 

Melaksanakan Yoga Samadhi. 

Dharma Manusia Hormat kepada orang tua Mendengarkan nasehat orang tua 

Bertanggung jawab ketika diberi 

amanat oleh orang tua 

Membantu meringankan pekerjaan 

orang tua 

Lemah lembut ketika berucap 

dengan orang tua 

Rasa cinta kepada saudara Membantu saudara yang sedang 

kesusahan 

Bertegur sapa dengan saudara 

Mendengarkan nasehat baik dari 

saudara 

Menyenangkan hati anak 

Menasehati saudara yang berbuat 

tidak baik 

Memberikan hadiah untuk saudara 

yang akan dikunjungi 

Hormat kepada guru Mendengarkan nasehat dari guru 

Menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya 

Menjaga amanat dari guru 

Berdoa untuk kebaikan guru 

Cinta kasih kepada teman Membantu teman yang sedang 

kesusahan 

Menghindari rasa permusushan 

Toleransi dalam berteman 

Memiliki sikap tenggang rasa 

Menyambut teman dengan baik 
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3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan langkah berikutnya yang harus dilakukan 

peneliti. Teknik pengumpulan data berbeda dengan sesuai metode kerja yang 

dilakukan, untuk metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. (Semi, 

1990:12). Pengumpulan data penelitian yang sifatnya terjun ke lapangan berbeda 

dengan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. 

 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pustaka yaitu 

dengan menganalisis isi. Pada analisis ini peneliti menyimak kemudian mencatat 

dukomen-dokumen yang diambil dari data primer yang berkaitan dengan masalah 

dan tujuan penelitian. Datanya berupa novel, maka peneliti mencoba menelaah isi 

novel. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam novel Ramayana yaitu: 

1) Membaca secara cermat cerita Mahabarata versi novel karya R. K. Narayan. 

Membaca cermat dilakukan peneliti agar mendapatkan gambaran tentang is 

cerita Mahabarata dan makna-makna yang dituliskan pengarang dalam cerita 

tersebut 

2) Mencatat kalimat yang menggambarkan adanya nilai-nilai kearifan lokal 

dalam cerita mahabarata versi novel karya R. K. Narayan. Setelah kegiatan 

Dharma Alam Melindungi Hewan Menjaga ekosistem binatang 

Melindungi binatang yang 

hampir punah 

Memanfaatkan binatang dengan 

seperlunya 

Menjaga Tumbuh-tumbuhan Menjaga kerapian dan keserasian 

lingkungan 

Menciptakan lingkungan yang 

asri dan tenang 

Tidak menebang hutan 

serampangan 

 



59 
 

membaca peneliti membaca kembali cerita Mahabarata versi novel karya R. 

K. Narayan tersebut dan mencatat kutipan-kutipan yang mengandung nilai-

nilai kearifan lokal tentang Dharma kepada Tuhan, Dharma terhadap sesama 

Manusia dan Dharma terhadap alam sekitar. 

3) Menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam cerita Mahabarata versi novel 

karya R. K. Narayan. Setelah kegiatan membaca dan mencatat peneliti 

menganalisis berdasarkan teori yang sudah dipaparkan tentang nilai-nilai 

kearifan lokal apa saja yang terkandung dalam cerita Mahabarata versi novel 

karya R. K Narayan. 

Tabel 3.3 

Tabel Korpus Data 

No Data Kode 

1   

2   

3   

 

 

3.4.2 Teknik Pengolahan Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data menggolongkannya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. (Miladiyah, 2014:6). 

Kegiatan analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti 

pelaksanaannya sudah mulai sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan 

secara itensif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan 

menginterprestasikan teks sastra secara referensial. Pembacaan heuristik juga 
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dapat dilakukan secara struktural. Kerja heuristik menghasilkan pemahaman 

makna secara harfiah, makna tersurat. 

Tahap pertama analisis data dalam penelitian ini adalah pembacaan heuristik 

yaitu penulis menginterprestasikan teks cerita Mahabarata versi novel karya R. K. 

Narayan dengan membaca cermat dan teliti tiap kata, kalimat, ataupun paragraf 

dalam novel guna analisis unsur intrinsik. Selain itu, pembaca heuristik digunakan 

untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal dalam cerita Mahabarata versi novel 

karya R. K. Narayan. Tahap kedua penulis melakukan pembacaan hermeneutik 

yakni dengan menafsirkan makna peristiwa atau kejadian-kejadian yang terdapat 

dalam cerita Mahabarata versi novel karya R. K. Narayan hingga dapat 

menemukan nilai-nilai kearifan lokal dalam cerita tersebut. 

Tabel 3.4 

Tabel Korpus Analisis Data Nilai-nilai Dharma 

  

No Data Kode Aspek Deskripsi Interpretasi 

DT DM DA 

1        

2        

 

Keterangan: 

DT : Dharma Tuhan 

DM : Dharma Manusia 

DA : Dharma Alam 
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3.5 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi teori untuk menjaga 

keabsahan data yang dikumpulkan. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupa 

analisis dokumen. Trianggulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengkroscekkan data hasil penelitian dengan perspektif teori yang berbeda. 

Menurut Anis (2009:54) trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang berfungsi sebagai pembanding atau mengecek terhadap data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu. Di samping itu digunakan juga 

trianggulasi sumber yaitu melakukan wawancara dengan beberapa sastrawan. 

 

3.6 Tahap-tahap Penelitian  

Berikut merupakan prosedur penelitian dalam skripsi ini, yaitu: 

1.  Pembacaan Data 

Pembacaan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dua 

metode, yaitu heuristik dan humanistik. Kedua metode ini telah dijelaskan 

sebelumnya pada bagian Teknik Analisis Data. 

2. Reduksi Data  

Pada langkah ini data yang diperoleh dicatat dalam uraian yang 

terperinci. Dari data-data yang sudah dicatat tersebut, kemudian dilakukan 

penyederhanaan data. Data-data yang dipilih hanya data yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dianalisis, dalam hal ini tentang nilai-nilai 

kearifan lokal dalam cerita Mahabarata versi novel karya R. K. Narayan. 
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Informasi-informasi yang mengacu pada Dharma kepada Tuhan, Dharma 

kepada sesama Manusia dan Dharma kepada Alam itulah yang menjadi 

data dalam penelitian ini. 

3. Penyajian Hasil Identifikasi dan Klasifikasi Data  

Pada langkah ini data-data yang sudah ditetapkan kemudian disusun 

secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami. Data-data tersebut 

kemudian dianalisis sehingga diperoleh deskripsi tentang nilai-nilai 

kearifan lokal dalam cerita Mahabata versi novel karya R. K. Narayan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh.  


