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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tata 

cara menganalisis karya sastra yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun tata cara 

dalam kerja analisis yang dimaksud berkaitan dengan pendekatan, metode, teknik 

serta prosedur penelitian. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan penentuan langkah dalam meneliti, dengan kata lain 

pendeketanan adalah cara memandang dan mendekati suatu objek. Menurut Moleong 

(2006:40) pendekatan adalah dasar yang digunakan dalam mendekati sesuatu atau 

menyikapi sesuatu. Pendekatan tersebut merupakan prinsip dasar atau landasan yang 

digunakan oleh seseorang ketika melakukan sebuah penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian “Nilai-nilai Moral dalam Novel 

Wadu Ntanda Rahi karya Alan Malingi” adalah pendekatan kualitatif. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menyajikan data atau 

mendeskripsikan hasil analisis data terhadap fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. 

Sehingga data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dideskripsikan 

dalam bentuk, kata-kata, kalimat, dan paragraf.  
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Endraswara (2004:5) berpendapat bahwa metode deskriptif kualitatif 

sangat cocok digunakan untuk penelitian sastra. Metode ini merupakan suatu 

prosedur penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran yang objektif 

tentang permasalahan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang 

dikaji secara empiris.  

Penerapan metode deskriptif dalam penelitian ini ditandai oleh (1) data 

merupakan paparan bahasa yang mengandung nilai moral positif dalam cerita novel 

Wadu Ntanda Rahi, (2) peneliti menjadi instrument kunci, dan (3) bertujuan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai moral positif dalam novel Wadu Ntanda Rahi. Dengan 

demikian, dalam penelitian bersifat kualitatif, data yang dianalisis berbentuk deskripsi 

fenomena bukan angka-angka atau koefisien tentang hubungan variabel. 

 

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian  

 Data merupakan unsur utama dalam penel itian, karena data merupakan 

sumber utama dalam sebuah penelitian untuk dijadikan sebagai bahan dalam analisis. 

Data adalah sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis 

(Siswantoro, 2010:70).  Data objektif pada penelitian ini adalah novel Wadu Ntanda 

Rahi karya Alan Malingi yang menceritakan kehidupan yang mengandung nilai-nilai 
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moral. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, frasa, kalimat dan paragraf dalam 

satuan cerita yang mencerminkan nilai moral dalam teks novel Wadu Ntanda Rahi. 

Sumber data adalah asal darimana data diperoleh. Dari sumber data ini akan 

dihasilkan data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh untuk tujuan 

khusus. Sumber data primer penelitian adalah novel Wadu Ntanda Rahi karya Alan 

Malingi tahun 2007 yang diterbitkan oleh CV. Mahani Persada setebal 273 halaman. 

Adapun data dalam penelitian ini berupa kutipan pernyataan atau kalimat 

cerita yang terdapat dalam novel Wadu Ntanda Rahi karya Alan Malingi berdasarkan 

sikap (1) jujur, (2) bekerja keras, (3) bertanggung jawab, (4) cerdas, (5) rendah hati, 

dan cara penyampaian pesan moral tersebut oleh pengarang di dalam novel. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen  penelitian  merupakan  alat atau fasilitas  yang digunakan oleh  

peneliti   untuk  mengumpulkan   data.  Dalam   mengumpulkan   data, peneliti  

dibantu  dengan  menggunakan  format-format  pendamping,  yaitu berupa  tabel  

panduan  identifikasi  data  yang berisi  nilai  moral  dan indikator,  serta  tabel  

spesifikasi  data  sebagai  instrumen  penelitian  yang berisi  empat  aspek  yaitu,  

nilai  moral, data, kode data, interpretasi  data dan deskripsi data.  

 Instrumen adalah alat pengumpul data dalam penelitian instrumen yang 

digunakan untuk memudahkan perolehan data yaitu berbentuk kriteria yang dipakai 

untuk menentukan satuan-satuan data.  
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Perwujudan dari instrument tersebut berupa tabel klasifikasi. Penyusunan 

tabel ini dimanfaatkan untuk memasukan tiap satuan data, sesuai dengan bentuknya 

baik berupa paragraf cerita maupun dialog. Bentuk instrument yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Aspek yang Dikaji 

Nilai-nilai Moral dalam Novel Wadu Ntanda Rahi 

Karya Alan Malingi 

 

No. Aspek yang 

diteliti 

Subfokus  

Permasalahan 

Indikator 

 1. Nilai-nilai Moral 

dalam Novel Wadu 

Ntanda Rahi 

Jujur a. Prilaku yang 

didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya 

sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan. 

b. Prilaku yang 

didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya 

sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya 

dalam tindakan. 

c. Prilaku yang 

didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya 

sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya 

dalam pekerjaan. 

Bekerja Keras Prilaku yang menunjukan 

upaya sungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan 

Bertanggung Jawab Sikap seseorang untuk 

melaksanakan kewajiban 

yang seharusnya dia 

lakukan terhadap dirinya 

sendiri maupun orang lain. 

Cerdas Berpikir dan melakukan 

sesuatu untuk 
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menghasilkan sebuah 

pengetahuan. 

Rendah Hati a. Sikap yang tidak mudah 

menyombongkan diri 

terhadap orang lain. 

b. Tindakan yang 

menunjukan pada 

prilaku tabah dan sabar 

dalam menjalani hidup 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Penjaring Data Aspek Kajian Nilai-Nilai Moral  

dalam Novel Wadu Ntanda Rahi Karya Alan Malingi 

 

No Kode Data Data  Deskripsi Interpretasi 

1. J/WNR/2007/10   

 

 

 

2.  BK/WNR/2007/1

2 

  

 

 

 

3. BJ/WNR/2007/1

3 

   

4. C/WNR/2007/14    

5. RH/WNR/2007/1

5 

   

Keterangan  contoh kodifikasi data pada kolom di atas: 

J/WNR/2007/10   : Jujur/Wadu Ntanda Rahi/tahun terbit/halaman 

BK/WNR/2007/12 : Bekerja Keras/Wadu Ntanda Rahi/tahun terbit/halaman 

BJ/WNR/2007/13 : Bertanggung Jawab/ Wadu Ntanda Rahi/ tahun terbit/halaman 

C/WNR/2007/14 : Cerdas/Wadu Ntanda Rahi/tahun terbit/halaman 

RH/WNR/2007/15 : Rendah hati/ Wadu Ntanda Rahi/tahun terbit/halaman 

Keterangan Pengkodean data : 

 J : Jujur 
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 BK : Bekerja keras 

 BJ : Bertanggung jawab 

 C : Cerdas 

 RH : Rendah hati 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Penjaring Data 

Bentuk Penyampaian Nilai-Nilai Moral   

dalam Novel Wadu Ntanda Rahi Karya Alan Malingi 

 

No

. 

 

Data  

Bentuk Penyampaian Cara Penyampaian 

Langsung Tidak 

Langsung 

Karakter  Lakon Dialog 

1.       

2.       

 

3.4  Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik baca catat dan kepustakaan. Teknik baca catat adalah teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca seluruh isi novel Wadu Ntanda 

Rahi  karya Alan Malingi secara berulang-ulang, kemudian dicatat untuk 

mendapatkan data yang akurat. Teknik kepustakaan adalah teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dengan cara mencari referensi yang sesuai dengan teori 

yang digunakan. Semua data yang relevan dianalisis atau dikaji secara mendalam. 

Setelah sesuai dengan sumber data yang telah digunakan dapat dicatat sesuai dengan 

tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut: 
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1) Membaca dengan cermat novel Wadu Ntanda Rahi untuk memahami jalan cerita 

dan maksud pengarang dalam cerita. 

2) Mengidentifikasi data-data yang berupa kutipan dalam dialog antar  tokoh, 

penjelasan pengarang serta komentar tokoh lain yang menunjukan prilaku, 

pikiran, dan tindakan tokoh yang mengandung nilai moral.  

3) Menyeleksi data yang diperoleh dengan menandai bagian-bagian teks yang sesuai 

dengan rumusan masalah. 

4) Pengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian. 

5) Mengklasifikasikan masing-masing data dalam korpus data. 

6) Menganalisis dan menginterpretasikan data sesuai dengan elemen yang dikaji. 

7) Memberi kesimpulan berdasarkan hasil analisis. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data dan bukti yang mendukung penelitian 

telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 1999:338). Model ini terdiri dari 

empat komponen aktivitas yang saling berkaitan, yaitu (1) pengumpulan data (data 

collection), (2) penyederhanaan atau reduksi data (data reduction), (3) penyajian data 

(data display), dan (4) kesimpulan-kesimpulan: penarikan verifikasi (conclusion: 

drawing or verification). 

1) Pengumpulan data (data collection) 

Sebelum dilakukan analisis data, data dikumpulkan terlebih dahulu dengan 

menggunakan korpus data. Setelah semua data terkumpul, kemudian data 
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dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan begitu, akan memudahkan 

peneliti untuk melakukan analisis data. 

2) Penyederhanaan atau reduksi data (data reduction)

Dalam hal ini, peneliti melakukan rekduksi data melalui proses pengumpulan 

informasi (data sebanyak-banyaknya diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan nilai-nilai moral sikap positif dalam novel Wadu Ntanda Rahi karya 

Alan Malingi terbitan cv. Mahani Persada). Mengingat dari sekian banyaknya 

informasi yang didapat tentulah sangat beragam, serta dibutuhkan pengkalisifikasian 

secara rinci. Karena itu, perlu dilakukan reduksi data, yaitu merangkum dan 

mensistemasi informasi, memfokuskan kepada hal-hal yang penting serta memilah 

informasi yang tidak perlu. 

3) Penyajian data (data display)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data yang diperoleh setelah dilakukan 

analisis dengan pengecekan ulang data mentah yang terkumpul. Dalam penelitian ini 

dapat disajikan dengan melakukan pengelompokkan ke dalam tabel menggunakan 

instrument atau alat pengumpul data dan menganalisis data secara kritis. 

4) Kesimpulan (conclusion)

Langkah terakhir dari model analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan yang diambil merupakan hasil proses analisis kritis yang 

memberikan deskripsi kritis tentang nilai moral dan cara penyampaiannya. 


