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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 
Hal penting dalam sebuah penelitian merupakan sebuah metode penelitian. 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Metode tersebut yaitu memberikan perhatian khusus terhadap data ilmiah 
yang ada dan data yang berhubungan dengan konteks keberadannya (Ratna, 
2012:47) 

Metode penelitian deskriptif kualitatif menganalisis tentang kata yang 
menjadi alasan, interpretasi atau sebuah makna dan peristiwa serta perilaku yang 
dilakukan oleh seseorang maupun dalam kelompok sosial. Metode deskriptif 
kualitatif yang digunakan peneliti  yaitu dengan mengumpulan data yang 
memungkinkan mereka mendapatkan data berupa kata-kata (Afrizal, 2016:20). 
3.2 Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian yang dihasilkan dari pengamatan data 
dari sumber data langsung dan menghasilkan penelitian yang berupa deskriptif 
kaualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengabaikan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang data pelaku yang 
diamati. Menurut Prastowo, (2012) data dari penelitian kualitatif berupa deskriptif, 
dokumen pribad dan menganalisis teks sastra, sehingga menghasilkan deskriptif 
tertulis. 

Pendekatan penelitian kualitatif ini sejalan dengan metode analisis data 
yang digunakan yaitu metode analisis isi. Metode analisis isi dianggap penulis 
sangat cocok dengan teks sastra. Seperti yang diungkap Endraswara, (2008) bahwa  
analisis konten adalah strategi untuk menangkap pesan karya sastra yang 
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mengungkapkan aspek- aspek moral dan atau budi pekerti yang termuat dalam 
karya sastra. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka dari 
itu pendekatan penelitian penulis berupa pendekatan kualitatif. 

Adapun Ratna, (2012) metode penelitian kualitatif adalah sebagai 
prosedur penelitian yang mengkaji data deskriptif berupa kata-kata (bisan lisan 
untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat), catatan-catatan yang 
berhubungan dengan makana, nilai serta pengertian. Variabel yang menjadi 
fokus utama sebelum melakukan penelitian dan penelitian menetapkan 
rumusan masalah tentang bagaimana struktur novel, bagaimana nilai- nilai 
pendidikan karakter religius dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi dan 
implementasinya sebagai bahan di SMA. 

3.3 Data dan Sumber Data  
3.3.1 Data  

Menurut Subroto (dalam (Al-Maruf, 2012)) menyatakan bahwa data 
adalah semua informasi atau bahan informasi dan bahan yang disediakan alam 
yang harus dicari dan dikumpulkan oleh pengkaji untuk memberikan jawaban 
terhadap masalah yang dikaji. Sedangkan menurut (Ratna, 2012) data dalam 
penelitian sastra adalah kata-kata, kalimat dan wacana. Adapun data dalam 
penelitian ini adalah nilai ibadah, nilai jihad, nilai amanah dan ikhlas, nilai akhlak 
dan nilai keteladan. 

3.3.2 Sumber Data 
Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002). 

Sumber data dalam penelitian ini  menggunakan novel Anak Rantau karya Ahmad 
Fuadi.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dokumentasi bisa berupa 
tulisan, gambar, karya-karya momental bahkan artikel dalam internet (Anggito, 
2018). Pada penelitian ini menggunakan novel Anak Rantau karya Ahmad 
Fuadi sebagai dokumen untuk di analisa.  Interpretasi hasil analisa tersebut 
berkaitan dengan masalah nilai-nilai pendidikan karakter religius.  

Berdasarkan penjelasan teknik pengumpulan data di atas, maka tahapan 
pengolahan data sebagai berikut: 1) membaca novel Anak Rantau karya Ahmad 
Fuadi dengan seksama untuk memahami maksud pengarang dalam cerita 
tersebut dan jalan ceritanya , 2) mencari serta data-data mengenai nilai 
pendidikan karakter religius yang ada pada novel Anak Rantau karya Ahmad 
Fuadi, 3) menganalisa data yang diperoleh dengan tujuan dari penelitian, 4) 
mengelompokkan data yang diperoleh dan disesuaikan dengan tujuan 
penelitian yaitu menggunakan model alir Miles dan Huberman, (2009) dalam 
(Moleong, 2018):  reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
simpulan/verivikasi komponen analisis data. 

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman (2009) (dalam 
Moleong, 2018) dengan langkah sebagai berikut: 
1) Reduksi data (Data Reduction), data lapangan dituangkan dalam uraian 

laporan yang lengkap dan rinci. Data dan lapangan kemudian direduksi, 
dirangkum dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk 
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dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses 
penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan 
terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Proses reduksi data 
dilakukan dengan cara melakukan seleksi data yang terdapat dalam novel 
Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yang kemudian diklasifikasikan 
berdasarkan indikator nilai pendidikan karakter religius.   

2) Penyajian data (Data Display) dimaksudkan agar lebih mempermudah 
penelitian untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-
bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-
pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai 
dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan 
permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara 
diperoleh pada waktu data direduksi. Data-data yang diperoleh kemudian 
diperoleh dengan baik, selanjutnya melakukan kegiatan pemaknaan 
terhadap data yang diperoleh dengan mendeskripsikan nilai-nilai 
pendidikan karakter religus sesuai dengan penafsiran peneliti dan 
pengimplementasiannya terhadap bahan ajar di SMA. Miles dan Huberman 
(2009) (dalam Moleong, 2018), menyatakan bahwa penyajian data dalam 
penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif.  

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing and 
Verification), Setelah mendapatkan data berupa nilai pendidikan karakter 
religius maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 
penarikan kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang 
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dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan dapat diverifikasi selama 
penelitian.  

3.5 Indikator Instrumen Penelitian 
Alat yang digunakan sebagai pengumpulan data dengan teknik 

penelitian yang sesuai disebut dengan intrumen penelitian (Kristanto,2018). 
Kutipan teks dalam novel Anak Rantau karya Ahmad fuadi digunakan 
sebagai instrument penelitian dlam penelitian ini. Intrumen yang digunakan 
berupa tabel dengan penyajian data yang berisi nomor data, aspek 
penilaian, indikatir, kode data, data, deskripsi dan interpretasi pada data-
data teks yang dibutuhkan. Hal tersebut mempelrmudah peneliti dalam 
menginterpretasikan data. 
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Tabel 3.1 
Tabel Indikator Instrumen Penelitian 

No Aspek Indikator Kode Data Data 
1 Nilai 

pendidikan 
karekter 
religius 

Nilai Ibadah 
(1) 

AR/NI/HAL/2017  

2 Nilai-nilai 
pendidikan 
karekter 
religius 

Nilai Jihad 
(Ruhul Jihad) 
(2) 

AR/NJ/HAL/2017  

3 Nilai-nilai 
pendidikan 
karekter 
religius 

Nilai amanah 
dan ikhlas 
(3) 

AR/NAI/HAL/201
7 

 

4 Nilai-nilai 
pendidikan 
karekter 
religius 

Nilai Akhlak 
dan 
Kedisiplinan 
(4) 

AR/NAK/HAL/20
17 

 

5 Nilai-nilai 
pendidikan 
karekter 
religius 

Nilai 
Keteladanan 
(5) 

AR/NK/HAL/2017  

Keterangan: 
AR  : Anak Rantau 
NI  : Nilai Ibadah 
NJ  : Nilai Jihad 
NAI  : Nilai Amanah dan Ikhlas 
NAK  : Nilai Akhlak dan Kedisiplinan 
NK  : Nilai Keteladanan 
HAL  : Halaman 
2017  : Tahun Terbit Novel 


