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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini terdiri dari (1) pendekatan penelitian, (2) metode 

penelitian, (3) sumber data dan data penelitian, (4) teknik penelitian, dan (5) 

prosedur penelitian.  

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. penelitian

 kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis untuk mempermudah mendapatkan penjelasan tentang sikap dan perilaku 

toleransi yang terjadi dan sulit diungkapkan oleh metode kualitatif. 

Bogdan dan taylor sebagaimana dikutip Moleong (2012:4) mendefinisikan 

metodologi kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang diamati. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian kualitatif 

adalah pnelitian yang menghasilkan prosedur analisis atau cara kuantifikasi 

apapun. 

Dalam hali ini Moleong (2012:6) menyimpulkan bahwa, 

 penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

 

 Penelitian “Nilai toleransi beragama dalam novel 99 cahaya dilangit eropa 

karya Salsabiela Rais” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian 
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ini data yang digunakan berupa kata-kata, dialog, dan satuan cerita yang terdapat 

di dalam novel “ 99 Cayaha dilangit Eropa” karya Salsabiela Rais. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif. Semi (1993:23) metode penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang dilakukan tanpa menggunakan angka-angka tetapi menggunakan ke dalam 

penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang dikaji secara empiris. 

 Metode penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 

yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi 

langsung atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan 

hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan 

variabel-variabel yang diteliti (Mardalis, 1993:26). 

 Secara operasional metode deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan masalah-masalah yang ada di dalam novel “99 Cahaya 

dilanit Eropa” karya Salsabiela Rais, yang difokuskan pada permasalahan nilai-

nilai toleransi umat beragama yang terdapat di dalam novel. Bagaimana 

pengarang mengungkapkan nilai toleransi beragama dalam novel tersebut. 

 Berdasarkan rancangan penelitian dan jenis penelitian di atas, penelitian ini 

adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini akan digunakan peneliti untuk 

menjelaskan data yang berupa teks di dalam novel “99 Cahaya di Langit Eropa” 

karya Hanum Salsabiela Rais. 
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3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1Sumber Data Penelitian 

 Sumber data merupakan subjek penelitian yang tercakup dalam satuan-

satuan cerita pada novel. Lebih lanjut Loflad (dalam Moleong, 2012:157) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

 Adapun sumber data penelitian ini adalah novel “99 Cahaya di Langit 

Eropa” karya Zhaenal Fanani yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, 

pada tahun 2011  merupakan cetakan kedelapan dengan jumlah halaman 412. 

3.3.2 Data Penelitian 

Data merupakan pencatatan peneliti terhadap satuan cerita. Berdasarkan 

judul dan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti, maka wujud data 

dalam penelitian ini berupa kata-kata, dialog, dan satuan cerita yang terdapat pada 

novel “99 Cahaya di Langit Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais yang 

menggambarkan nilai toleransi antar umat beragama yang berkaitan dengan 

menghormati orang lain, menghargai hak setiap orang. 

 

3.4Teknik Penelitian 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan dokumen tertulis berupa novel “99 Cahaya di 

Langit Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais. Adapun teknik pengumpulan data 

meliputi beberapa kegiatan yaitu: 
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a) Membaca novel yang akan diteliti yaitu novel “99 Cahaya di Langit 

Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais 

b) Membaca secara berulang-ulang novel “99 Cahaya di Langit Eropa” karya 

Hanum Salsabiela Rais 

c) Memahami isi dari novel “99 Cahaya di Langit Eropa” karya Hanum 

Salsabiela Rais 

d) Mengklasifikasi data yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

penelitian. 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mempermudah proses analisa data 

sehingga dapat diperoleh pemahaman dan pengertian yang sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu analisis nilai toleransi beragama dalam novel “99 Cahaya di 

Langit Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais 

3.4.2 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah:  

a) Mengklasifikasikan data sesuai dengan rumusan masalah yaitu nilai 

karakter tokoh utama pada novel “99 Cahaya di Langit Eropa” karya 

Hanum Salsabiela Rais 

b) Menginterpretasikan isi dari novel “99 Cahaya di Langit Eropa” karya 

Hanum Salsabiela Rais 

c) Mendeskripsikan nilai-nili toleransi antar umat bergamayang berkaitan 

dengan saling menghormati orang lain, menghargai hak setiap orang, 

menghargai pendapat orang lain. 

d) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. 



 
 

37 

3.4.3   Teknik Penyelesaian 

a) Membuat dan menyusun laporan 

b) Merevisi laporan penelitian 

c) Penggandaan hasil laporan penelitian 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Moleong (2012:4) berpendapat bahwa instrumen adalah alat pengumpul 

data utama.Sehubungan dengan pendapat Moleong, Sugiyono berpendapat bahwa 

dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, 

yaitu peneliti itu sendiri.  

 Instrumen dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama 

pengumpulan data. Peneliti bertugas mengumpulkan, mentranskripsikan, 

mengklasifikasikan, dan menganalisis, kemudian mengolah data menjadi laporan 

hasil penelitian. Sebagai instrumen utama, peneliti memanfaatkan alat pemandu 

berupa tabel spesifikasi untuk menjaring data. Bentuk tabel penjaring data dapat 

dilihat di bawah ini. 

   Tabel 3.1 : Nilai Toleransi antar umat Beragama 

No Kode 

Data 

Data Deskripsi Interpretasi 

 TB/MHSO/1/H1    

 TB/MKO/1/H23    

 TB/AD/1/H21    

 TB/SM/1/H132    
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Keterangan 

TB : Toleransi beragama 

MHSO : mengakui hak setiap orang 

MKO : menghormati keyakinan orang lain 

AD : Agree in disagreement 

SM : Saling mengerti 

1,2 : Contoh ke… 

H1,H23 : halaman ke… 

TB/MHSO/1/H1 :  Toleransi beragama berupa mengakui hak setiap orang, 

contoh ke-satu, halaman 1 

TB/MKO/2/H23 :  Toleransi beragama berupa menghormati keyakinan orang 

lain, contoh ke-satu, halaman 23 

TB/AD/1/H21 :  Toleransi beragama berupa agree in disagreement, contoh 

ke-satu, halaman 21 

TB/SM/1/H132 :  Toleransi beragama berupa saling mengerti, contoh ke-satu, 

halaman 132 

Tabel 3.2 Indikator Nilai Toleransi Beragama 

No Nilai toleransi Indikator 

1 Mengakui hak setiap 

orang 

Menghormati hak masing-masing Agama, 

Menghargai cara beribadah, berdoa. 

2 Menghormati keyakinan 

orang lain 

Tidak memaksa kehendak, Menghargai, 

menghormati kepercayaan terhadap Tuhan 

3 Agree in disagreement menerima, menyetujui perbedaan pendapat 

tentang perbedaan dalam menganut agama 

4 Saling mengerti Menghormati mengerti satu sama lainnya 
 


