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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan metode yang digunakan untuk langkah kerja 

penyelesaian penelitian ini. Adapun tujunnya ialah agar tata cara penelitian dapat 

dipahami sesuai pemikiran-pemikiran yang sudah diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya.  

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena secara lengkap dan menyeluruh melalui 

pengumpulan data selengkap-lengkapnya. Subjek penelitian dalam hal ini yaitu 

masyarakat Bima sebagai pemilik sastra lisan tutur jenaka dari Bima yang 

menjadi objek penelitian. Kaitannya dengan hal tersebut, maka peneliti harus 

memahami terlebih dahulu perilaku dan kebudayaan masyarakat etnik Bima 

sehingga peneliti mampu mengurai nilai pendidikan moral yang terkandung dalam 

sastra lisan tersebut secara mendalam dan menyeluruh. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan 

gambaran atau uraian atas suatu keadaan secara jelas tanpa adanya perlakuan 

terhadapan objek yang diteliti (Kountur, 2003:30). Dikatakan sebagai penelitian 

deskriptif karena penelitian ini merupakan usaha untuk menggambarkan nilai-nilai 

pendidikan moral yang terkandung  dalam setiap kata atau kalimat pada sastra 

lisan tutur jenaka dari Bima  yang pernah dituturkan atau diceritakan oleh 

masyarakat Bima. Dalam setiap isi sastra lisan tutur jenaka yang dituturkan 

masyarakat Bima menggambarkan kondisi budaya dan cerminan masyarakat etnik 
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Bima zaman dahulu yang dipakai sebagai pedoman atau norma-norma dalam 

kehidupannya.  Berdasarkan tuturan yang berupa tutur jenaka tersebut perlu 

dilakukan kajian yang mendalam dan perinci.  

 

3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sastra lisan. Pemilihan metode tersebut sesuai dengan objek yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah tradisi lisan masyarakat Bima yaitu Tutur 

Jenaka cerita jenaka. Diterapkannya metode sastra lisan dalam penelitian selain 

berdasarkan objek analisis, dikarenakan data yang dikumpulkan didapat dari 

pencatatan, perekaman, wawancara, pengamatan berperan serta dan analisis 

dokumen (Rafiek dalam Haris, 2016: 57). Tujuan menggunakan metode sastra 

lisan ialah untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan 

analisis. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan metode sastra lisan untuk 

mencapai objek yang dianalisis,  sehingga sangatlah cocok metode tersebut 

diterapkan dalam penelitian tentang nilai-nilai pendidikan moral ini untuk 

mengungkap nilai-nilaii tersebut.  

 

3.3 Data dan Sumber Data  

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dijadikan sebagai dasar 

dalam melakukan penelitian. Adapun data yang digunakan sebagai bahan analisis 

dalam penelitian ini diperoleh dari bahan tertulis yaitu tutur jenaka atau cerita 

rakyat/dongeng masyarakat etnik Bima. Data yang berupa bahan tertulis ini 

awalnya merupakan sastra lisan masyarakat etnik Bima dan kemudian 
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didokumentasikan. Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

cuplikan pernyataan, kata, frasa atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam cerita 

jenaka yang mencerminkan nilai pendidikan moral yang berkaitan dengan 

rumusan masalah.  

Sumber data dalam penelitian ini ialah berupa buku kumpulan cerita 

jenaka yang berjudul “Tutur Jenaka dari Bima” diterjemahkan oleh Arsyad 

Siddik. Buku tersebut diterbitkan oleh Proyek Penelitian Buku Sastra Indonesia 

dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980 dengan tebal 

147 halaman. Buku kumpulan tutur jenaka tersebut memuat beberapa cerita 

jenaka/cerita rakyat antara lain 1) Mpama dou ma mpinga sa uma-uma, 2)  

Mpama La Daju, 3) Mpama Reana labo Ridona, 4) Mpama La Sampula, 5) 

Mpana sahe labo maca, 6) Mpama Wa’i labo dou ma mpanga, dan 7) Mpama 

Sangaji Ana-ana. Cerita jenaka dari Bima merupakan cerita turun temurun yang 

pernah dituturkan oleh masyarakat Bima. Ketujuh tutur jenaka tersebut peneliti 

paparkan menggunakan dalam tabel 3.1 beserta pengkodeannya di bawah ini. 

Tabel 3.1 Data Tutur Jenaka 

No Judul Tutur Jenaka Kode Tutur Jenaka 

1 
Mpama dou ma mpinga sa uma-uma (Kisah 

Keluarga Tuli) 
TJ1 

2 Mpama La Daju (Dongeng Si Pemalas) TJ2 

3 
Mpama Reana labo Ridona (Kisah Sang Mertua 

dan Menantu) 
TJ3 

4 Mpama La Sampula (Kisah Si Dungu) TJ4 

5 
Mpana sahe labo maca (Dongeng Kerbau dan 

Macan) 
TJ5 

6 Mpama Wa’i labo dou ma mpanga (Nenek TJ6 
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dengan Pencuri) 

7 Mpama Sangaji Ana-ana (Cerita Raja Ana-ana) TJ7 

Keterangan: 

TJ :Tutur Jenaka 

TJ1 : Tutur Jenaka nomor urut pertama, dan seterusnya. 

 

3.4 Indikator Penelitian 

Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang sangat penting 

dalam suatu penelitian. Indikator dalam sebuah penelitian adalah bagian yang 

tidak dapat terpidah dari penelitian, supaya penelitian lebih terfokus pada objek 

permasalahan di dalam penelitian. Berikut ini indikator penelitian akan diuraikan 

pada tabel 3.2 di bawah ini. 

Tabel 3.2 Indikator Penelitian 

No Fokus Maslah Aspek Analisis Indikator 

1 Nilai Pendidikan Moral a) Nilai Pendidikan Moral 

Terhadap Tuhan 

- Melaksanakan Sholat 

- Religius  

b) Nilai Pendidikan Moral 

Terhadap Diri Sendiri 

- Istiqamah 

- Sungguh-Sungguh 

- Menjaga Diri 

- Bertaubat 

- Ikhlas 

- Ridla 

- Syukur 

- Tidak Sombong 

- Tidak Tamak 

- Malu 

- Anti Narkoba 

- Sabar  

c) Nilai Pendidikan Moral 

Terhadap Sesama 

- Jujur  

- Adil 

- Pemaaf 

- Dermawan 

- Menghormati 
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Orangtua 

- Bersatu  

- Tidak Hasad 

- Rukun/Cinta Damai 

2 Teknik Penyampaian 

Nilai Pendidikan moral 

a) Secara Langsung  

b) Secara Tidak Langsung  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara untuk mencapai tujuan penelitian yaitu diperlukan teknik 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 

dokumen. Penerapan atau pemakaian teknik yang tepat akan mendapatkan hasil 

yang tepat pula. Dokumen dapat berupa catatan peristiwa yang di tulis 

berdasarkan tuturan lisan masa lampau. Dokumen dalam hal ini adalah tutur 

jenaka dari Bima. Padadokumen tutur jenaka dari Bima perlu diterapkan kajian 

isi. Menurut Holsti (dalam Moleong, 2012:220) menjelaskan bahwa kajian isi 

adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. 

Adapun langkah-langkah teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut; 

a. Memilih sumber data yaitu buku kumpulan cerita Tutur Jenaka dari Bima 

karya Arsyad Siddik. 

b. Membaca Cerita Tutur Jenaka dari Bima secara saksama dan berulang-

ulang. 

c. Mengambil dan mencatat data sesuai aspek yang dikaji. 

d. Mentranskripsi Tutur Jenaka dari Bima. 

e. Mengklasifikasi data sesuai dengan aspek yang dikaji atau sesuai indikator 

penelitian. 
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f. Memasukkan data dan memberi nomor kode ke dalam tabel pengumpulan 

data. 

g. Menyeleksi kembali setiap data yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan 

untuk mencegah kekeliruan. 

Kemudian untuk mempermudah pengumpulan data, perlu dibuat pedoman 

atau tabel pengumpulan data. Pemberian kode pada tabel pengumpulan data 

tersebut memuat rumusan masalah, aspek yang dianalisis, cerita jenaka yang telah 

diberi nomor, dan diikuti paragraf dalam cerita jenaka. Berikut ini contoh tabel 

pengkodean pengumpulan data padaa penelitian ini. 

 

Tabel 3.3 Format Tabel Penjaring Data 

Wujud Nilai Pendidikan Moral dalam Kumpulan Cerita Jenaka pada  

Buku Tutur Jenaka dari Bima Karya Arsyad Siddik 

 

No Kode Data Data 

1 NPM/NPM-T/TJ1/H-1/B-1  

2 NPM/NPM-D/TJ1/ H-1/B-1  

3 NPM/NPM-S/TJ1/ H-1/B-1  

 

Keterangan: 

NPM  : Nilai Pendidikan Moral 

NPM-T : Nilai Pendidikan Moral Terhadap Tuhan 

NPM-D : Nilai Pendidikan Moral Terhadap Diri Sendiri 

NPM-S : Nilai Pendidikan Moral Terhadap Sesama 

TJ1  : Tutur Jenaka Nomor Urut Satu 

H-1  : Halaman kesatu 

B-1  : Baris kesatu 
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Tabel 3.4 Format Tabel Penjaring Data 

Teknik Penyampaian Nilai Pendidikan Moral dalam Kumpulan Cerita 

Jenaka pada Buku Tutur Jenaka dari Bima Karya Arsyad Siddik 

 

No 
Dat

a 

Kode 

Data 

Bentuk Penyampaian Cara Penyampaian 

Langsung Tidak 

Langsung 

Karakter Lakon Dialog 

1 

 TPM/TJ

1/L/K/H-

1/B-1 

     

2 

 TPM/TJ

1/TL/K/

H-1/B-1 

     

 

Keterangan: 

TPM  : Teknik Penyampaian Moral 

TJ1   : Tutur Jenaka Nomor Urut 1 

L  : Bentuk Penyampaian Secara Langsung  

TL  : Bentuk Penyampaian Secara Tidak Langsung 

K   : Cara Penyampaian melalui Karakter Tokoh  

D  : Cara Penyampaian melalui Dialog Tokoh 

L  : Cara Penyampaian melalui Lakon Tokoh 

H-1  : Halaman Kesatu 

B-1  : Baris Kesatu 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu data yang telah terkumpul 

perlu diolah, dipisah, dikelompokan dan dipadukan, baik yang didapat dari 

dokumen maupun data lapangan, sehingga data yang telah dikumpulkan dapat 

dianalisis berdasakan pendekatan kualitatif atau secara kualitatif. Berdasarkan 

data yang telah terjaring, selanjutnya dilakukan analisis dan mendeskripsikan nilai 

pendidikan moral dan teknik penyampaian moral dalam tutur jenaka dari Bima. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (1992: 16-17), menerapkan 

teknik analisis data yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, hinngga 

penerikan kesimpulan. Berikut ini uraian tentang langkah-langkah analisis data 

dalam penelitian ini. 

1)  Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian 

terhadap hal-hal pokok dalam penelitian berdasarkan jenis data penelitian. 

Data yang sudah terkumpul kemudian dipilih dan dipusatkan berdasarkan 

masalah, yaitu nilai pendidikan moral dan teknik penyampaian moral dalam 

tutur jenaka atau cerita jenaka dari Bima.  

2) Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phie chard, pictogram, dan sejenisnya (Sugiyono, 2008: 95). 

Penyajian data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk membentuk 

uraian secara singkat, bagan, dan hubunngan antar kategori. Peneliti dalam 

penyajian data yang telah diplih dan dikelompokkan akan menguraikan 
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secara singkat berdasarkan rumusan masalah yaitu nilai pendidikan moral dan 

teknik penyampaian moral. Hal tersebut untuk mempermudah memahami 

yang terjadi dan selanjutnya merencanakan kerja berdasarkan yang dipahami. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan 

memverifikasi data. Penarikan kesimpulan adalah pendeskripsian atau 

penggambaran suatu objek yang masih remang-remang atau bersifat 

sementara untuk mendapatkan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang 

akan diuraikan adalah sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu nilai pendidikan moral dan teknik penyampaian moral dalam tutur 

jenaka dari Bima.  

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menghindari kemungkinan-

kemungkinan yang dapat menghambat dalam melakukan sebuah penelitian. 

Sehinngga perlu dalam penelitian ini pengecekan kembali data yang telah 

dikumpulkan. Melihat kembali data-data temuan dan pengecekan kontek 

penelitian untuk memastikan keabsahan temuan.  

Teknik triangulasi merupakan teknik yang tepat untuk pengecekan 

keabsahan temuan. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan berbagai teknik pengumpiulan data dan sumber data yang ada 

(Sugiyono, 2008: 83). Pertama, triangulasi sumber data yaitu mencari data dari 

banyak sumber informan. Adalah masyarakat Bima sebagai pemilik sastra lisan 

tutur jenaka. Kedua, triangulasi pengumpiul data adalah peneliti tidak hanya 
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memperoleh data dari satu sumber saja, tapi juga dari banyak sumber sebagai 

pembanding. Ketiga, triangulasi metode pengumpulan data yaitu studi 

dokumentasi. Peneliti melakukan penyeleksian terhadap objek penelitian untuk 

mendapatkan data yang kredibel.  

Selain itu peneliti juga melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 

untuk mengetahui kekeliruan data maupun kekeliruan teori dalam penelitian. 

Konsultasi dilakukan secara terus menerus baik selama peneliti mengumpulkan 

data ataupun pada saat melakukan analisis data sehingga kekeliruan- kekeliruan 

dapat diminimalisir. Melalui hal tersebut peneliti akan mendapatkan pemahaman 

yang kuat tentang hasil dalam penelitian. 




