
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Data dan Sumber Data 

Menurut Depdiknas (2008: 296-297) data berarti (1) keterangan yang benar 

dan nyata, (2) keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian 

(analisis atau kesimpulan). Pada dasarnya, data merupakan sumber informasi yang 

digunakan sebagai bahan kajian dalam suatu penelitian. Data dalam penelitian 

yang berjudul “Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara dan Saran Penerapannya dalam Pembelajaran Sastra di SMA” 

adalah teks-teks yang mengandung nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek penelitian dari mana data 

diperoleh (Siswantoro, 2010: 72). Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara yang diterbitkan oleh PT 

Mizan Publika dengan jumlah halaman 369. 

 

B. Objek Penelitian 

Menurut Sangidu (2004: 61) objek penelitian adalah pokok atau topik dalam 

penelitian. Objek penelitian ini adalah nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Menurut Deddy Mulyana (dalam Siswantoro, 2010: 47) pendekatan 

merupakan alat untuk menangkap realita atau fenomena sebelum dilakukan 

kegiatan analisis atas sebuah karya. Untuk mencapai hasil penelitian maka 

diperlukan suatu pendekatan tertentu supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

didaktis. Pendekatan didaktis ini berusaha untuk menemukan dan memahami 

gagasan,tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. 

Gagasan, tanggapan maupun sikap itu akan mampu terwujud dalam suatu 

pandangan etis, filosofis, maupun agamis sehingga akan mengandung nilai-nilai 

moral yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca (Aminuddin, 

1995: 47). 

Prinsip dasar pendekatan ini beranjak dari pesan ciptasastra, bahwa 

ciptasastra itu mempunyai pesan untuk pembacanya. Oleh karena itu, pendekatan 

ini memerlukan kepekaan, intelektual dalam menangkap pesan cerita yang 

dibacanya. Pada waktu pembaca membaca cerita diharapkan dapat menemukan 

butir-butir pesan moral yang dapat dicerna, dipahami, dan dijadikan pegangan 

dalam kehidupannya. Dengan demikian, budi pekerti pembaca tidak harus 

diberikan teoretis yang hanya akan menambah beban pikiran, tapi cukup dengan 

membaca dan menikmati cerita, sekaligus belajar dan menghayati nilai-nilai 

didaktis yang ada dalam cerita. Hasilnya, pasti nilai-nilai itu akan lebih lama dan 

mudah diingat daripada melalui pembelajaran yang dipaksakan. 
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Pelaksanaannya, pendekatan didaktis ini diawali dengan upaya pemahaman 

satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam cerita. Satuan pokok pikiran itu 

merupakan hasil memahami dari paparan gagasan pengarang baik dari paparan 

naratif pengarang, dialog tokoh, maupun lakuan pelaku atau dialog. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini pendekatan didaktis digunakan untuk menemukan 

gambaran nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam sebuah karya sastra, 

khususnya novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara.  

 

D. Metode Penelitian 

Secara umum metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami 

realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat 

berikutnya. Sebagai alat, sama dengan teori metode berfungsi untuk 

menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan 

dipahami (Ratna, 2004: 34). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-

fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologis deskripsi dan 

analisis yang berasal dari bahasa Yunani, analyein („ana‟ = atas, „lyein‟ = lepas, 

urai), telah diberikan arti tambahan, tidak semata-mata menguraikan melainkan 

juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna, 2004: 53). 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, ada tiga hal yang perlu diketahui dalam proses 

analisis data, yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi serta simpulan 

(Sangidu, 2004: 73-74). 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merampingkan data dengan memilih data yang 

dipandang penting, menyederhanakan, mengabstraksikannya. Di dalam reduksi 

data ada dua proses, yaitu living in dan living out. Living in adalah memilih data 

yang dipandang penting dan mempunyai potensi dalam rangka analisis data, 

sedangkan living out adalah membuang atau menyingkirkan data, yang dipandang 

kurang penting dan kurang mempunyai potensi dalam rangka analisis data. Pada 

tahap pertama ini peneliti akan memilih teks-teks yang mengandung nilai 

pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara dengan 

menggunakan proses living in dan living out.Dalam proses living in dan living 

out,jika ditemukan data kutipan yang sudah simpel maka tidak perlu untuk 

diringkas. 

 

2. Sajian Data 

Sajian data adalah penyajian data secara analitik dan sintesis dalam bentuk 

uraian dari data-data yang terangkat disertai dengan bukti-bukti tekstual yang ada. 

Analisis artinya menguraikan satu persatu unsur-unsur yang diteliti, sedangkan 

sintesis artinya mengaitkan unsur yang satu dengan yang lainnya sehingga bisa 

dibuat simpulan yang padu. Pada tahap kedua ini peneliti akan menguraikan teks-

teks yang mengandung nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara kemudian mendeskripsikan dengan 

menambahkan penafsiran secukupnya untuk memberikan pemahaman secara 

lebih jelas. 
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3. Verifikasi dan Simpulan 

Verifikasi dan simpulan adalah mengecek kembali (diverifikasi) pada 

catatan-catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya membuat 

simpulan-simpulan sementara. Pada tahap ketiga ini peneliti akan mengecek 

kembali catatan-catatan yang terdapat dalam tahap pertama dan kedua. 

 

F.  Langkah Kerja Penelitian 

Dalam penelitian deskriptif analisis terhadap novel Sepatu Dahlan karya 

Khrisna Pabichara, peneliti akan menggunakan langkah-langkah kerja sebagai 

berikut. 

1. Membaca keseluruhan teks dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara secara berulang hingga memahami isinya. 

2. Membuat sinopsis dari novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

3. Mencatat kutipan-kutipan yang menunjukkan nilai pendidikan karakter. 

4. Mengklasifikasi kutipan-kutipan yang menunjukkan nilai pendidikan karakter. 

5. Menganalisis kutipan-kutipan yang mengandung nilai pendidikan karakter 

yang terdapat dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

6. Mendeskripsikan nilai pendidikan karakter yang telah ditemukan dalam novel 

Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara disertai dengan contoh kutipannya. 

7. Menyimpulkan hasil analisis nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara. 

8. Merumuskan saran penerapan nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. 
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