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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian  

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengetahui 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 

(Moleong, 2005:9). Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan suatu 

uraian tentang kearifan lokal bernilai pendidikan karakter dalam novel Sokola 

Rimba karya Butet Manurung yang diamati dari suatu individu. Pengkajian dan 

pelaksanaan penelitian didasarkan pada proses pencarian data secara mendalam. 

Setelah mendapatkan data secara lengkap, selanjutnya data tersebut disajikan 

secara deskripsi-rinci atau berupa kata-kata. Data yang diperoleh disajikan sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif pada dasarnya berguna untuk 

mendukung penyajian data. Menurut Sugiyono (2011:21) bahwa penelitian yang 

bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian ini mendeskripsikan dan 

menginterprestasikan sesuatu fenomena tentang kearifan lokal bernilai pendidikan 
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karakter dalam novel Sokola Rimba karya Butet Manurung. Dengan metode ini, 

data yang telah terkumpul akan diidentifikasi, dianalisis, dideskripsikan, 

kemudian diinterprestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

3.2 Sumber dan Data Penelitian 

3.2.1 Sumber Data 

Peneliti menggunakan sumber data berupa Novel Sokola Rimba karya 

Butet Manurung, yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas di Jakarta pada 

bulan November tahun 2015, cetakan ketiga dengan tebal buku 376 halaman. 

Novel tersebut merupakan sebuah novel yang menginspirasi dan menggugah 

ketersadaran kita lebih untuk memaknai hidup. 

 

3.2.2 Data Penelitian 

Data merupakan segala informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Dalam telaah pengkajian ini, data utamanya adalah berupa kata-kata, kalimat, 

kutipan teks atau dialog yang berkaitan dengan kearifan lokal bernilai pendidikan 

karakter dalam novel Sokola Rimba karya Butet Manurung. 

 

3.3 Teknik Penelitian 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses kegiatan dari awal sampai 

akhir laporan penelitian. Hal ini, untuk mempermudah penelitian maka diperlukan 

suatu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 
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1) Tahap awal dari penelitian ini adalah menentukan objek berupa novel yang 

berjudul Sokola Rimba karya Butet Manurung yang akan menjadi suatu objek 

penelitian; 

2) Membaca dan memahami keseluruhan isi novel secara berulang-ulang untuk 

menemukan pokok permasalahannya; 

3) Menentukan teori yang akan digunakan dalam menganalisis novel Sokola 

Rimba karya Butet Manurung; 

4) Membaca dan memahami teori yang relevan sebagai acuan dalam penelitian; 

5) Mulai melakukan penelitian dengan mengelompokkan masing-masing 

permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian; 

6) Mendeskripsikan kearifan lokal yang ada di masyarakat suku anak dalam 

(Orang Rimba) Jambi Pulau Sumatera yang menjadi sasaran dalam novel 

Sokola Rimba karya Butet Manurung; 

7) Mendeskripsikan strategi pendidikan karakter melalui kearifan lokal yang 

terdapat dalam novel Sokola Rimba karya Butet Manurung; 

8) Mengaitkan antardata dengan kerangka berpikir yang logis dan sistematis   

untuk memperoleh makna; 

9) Tahap akhir dari penelitian ini setelah tahap analisis data selesai, peneliti akan 

memberikan kesimpulan dan saran untuk menguatkan berdasarkan penelitian 

yang dilakukan.  

 

3.3.2 Indikator Penelitian 

Indikator penelitian adalah hal yang penting dalam melakukan suatu 

penelitian. Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar lebih 

terfokus pada suatu objek permasalahan di dalam penelitian. Indikator penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Indikator Penelitian  

Kearifan Lokal Bernilai Pendidikan Karakter dalam Novel Sokola Rimba 

Karya Butet Manurung 

No Permasalahan 

 

Aspek yang dikaji 

 

Indikator 

1. Kearifan lokal yang 

terkandung dalam 

novel Sokola 

Rimba. 

a. Mata pencaharian 

hidup. 

a. Pekerjaan manusia 

untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

b. Bahasa daerah atau ciri 

khas. 

a. Menandakan ciri khas 

bahasa dari suatu 

daerah sebagai 

pembeda cara 

komunikasi suatu 

daerah. 

c. Kepercayaan terhadap 

adat daerah. 

a. Mempercayai terhadap 

adat daerah yang 

mereka tinggal. 

d. Pengetahuan tentang 

alam fauna di daerah 

tempat tinggal  

a. Pengetahuan yang 

sering terjadi dan 

dialami. 

e. Pengetahuan tentang 

ruang dan waktu. 

 

a. Menentukan dan 

menghitung suatu 

penanggalan, waktu, 

arah dengan 

menggunakan tanda-

tanda alam. 

2. Strategi pendidikan 

karakter melalui 

kearifan lokal 

dalam novel Sokola 

Rimba. 

a. Kegiatan spontan 

 

a. Saling tolong 

menolong 

b. Mungunjungi teman 

yang tertimpa musibah. 

b. Keteladanan  a. Menampilkan figur 

yang dapat ditiru 

c. Penanaman 

kedisiplinan 

a. Meningkatkan motivasi 

b. Menerapkan reward 

and punishment 

(dorongan, dukungan) 

d. Pembiasaan  a. Membiasakan diri 

sebagai wujud 

pengembangan nilai 

karakter dalam diri. 

e. Penciptaan suasana 

yang kondusif 

a. Lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat 

yang mendukung. 
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3.3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah 

penelitian dengan melakukan pengelompokkan data ke dalam tabel kisi-kisi 

penjaring. Hal ini, instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data yang 

digunakan untuk peneliti. 

Tabel 3.2 Korpus Data 

Kearifan Lokal Bernilai Pendidikan Karakter dalam Novel Sokola Rimba 

Karya Butet Manurung 

No Kode Fokus Indikator Data Deskripsi Interprestasi 

1. A1.Dt | H.Prg | 

2. A2.Dt | H.Prg | 

Keterangan : 

  A1 : Kearifan Lokal 

 A2 : Strategi Pendidikan Karakter 

  Dt : Data  

H : Halaman 

Prg : Paragraf 

Pemberikan kode tersebut bertujuan untuk mempermudah penelitian 

dalam proses pengumpulan data dan agar lebih mudah memahami kode-kode data 

yang diberikan, maka diberikan suatu keterangan atau maksud dari kode tersebut. 


