
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif 

kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh data verbal secara potensial dapat 

menghasilkan gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Menurut pendapat Bogdan dan Taylor dalam (Moloeng, 2008), “Metode 

diskriptif adalah sebuah metode penelitian, yang menghasilkan data deskriptif 

dari suatu penelitian yang berupa gambaran-gambaran atau catatan-catatan 

resmi, dan foto-foto, namun bukan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan 

penelitian kualitatif pelaporannya menggunakan bahasa verbal yang cermat 

amat dipentingkan karena, semua data merupakan hasil dari interprestasi dan 

simpulan-simpulan yang diambil dan disampaikan secara verbal. Instrumen 

yang digunakan adalah penelitian teks sastra. Sedang pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan moral. 

”Suatu objek penelitian sastra itu dapat dilihat dari segi unsuriah yang 

membangunnya, misalnya unsur strukturnya, tetapi kajian dan tinjauan itu dapat 

pula dilakukan secara interdisipliner misalnya dari segi ekonomi dan moral.” 

Artinya, pendekatan itu adalah asumsi-asumsi dasar yang dijadikan pegangan 

dalam memandang sebuah objek penelitian sastra”. Hal ini bertolak dari 

pendapat (Semi, 1993 : 63 ). 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka kehadiran novel Bumi Cinta karya 

Habibburrahman El Shirazy ini, dapat dilihat dan didekati melalui sudut 
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pandang moral dan pesan-pesan moral, yang terkandung didalamnya. Pesan- 

pesan moral tersebut sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan negara 

Indonesia berdasarkan pada keyakinan konsep ke-Tuhanan atau kebenaran 

hakiki, yang apabila masyarakat mampu menarik hikmah dari novel tersebut 

maka akan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makluk 

berbudaya, berpikir dan berketuhanan. 

 
 

B. Sumber Data 

 

Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua. Yaitu sumber data pertama 

dan sumber data yang kedua.Sebagai sumber data pertama penelitian ini adalah 

Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy, yang diterbitkan oleh 

Author Publishing tahun 2010. Novel, ini merupakan cetakan kedua yang terdiri 

dari 545 halaman. Sampul cover berwarna dasar putih dan tulisan huruf warna 

coklat dan hitam. Pada cover terdapat gambar istana dan kursi taman yang di 

selimuti salju putih. Novel ini berukuran panjang 20,5 cm dan lebar 13 cm, dan 

terdiri dari : 40 judul sub bab. Sedangkan sumber data yang kedua diambil dari 

buku-buku, email di internet serta materi yang relevan lainnya untuk 

mendukung penilitian berjudul Analisis Nilai Moral dalam Novel Bumi Cinta 

karya Habiburrahman El Shirazy ini. 

 
 

C. Data Penelitian 

 

Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengadakan 

penelitian terhadap sumber data utama yakni teks-teks atau kata-kata yang ada 

dalam Novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Teks yang diteliti 



32 
 

 

 

 

adalah teks yang mengandung nilai-nilai moral yang akan diteliti. Nilai moral 

tersebut adalah nilai moral hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia 

dengan manusia lain (nilai moral sosial) , dan nilai moral hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri. 

 
 

D. Teknik Penggumpulan Data 

 

Dalam mendiskripsikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: Teknik kepustakan dan teknik dokumentasi. 

Teknik kepustakaan yaitu teknik yang dilakukan dengan mencari, 

mengumpulkan, mempelajari, dan membaca tentang buku-buku, artikel, atau 

laporan yang berhubungan dengan nilai-nilai moral yang diteliti serta materi 

yang relevan Sedangkan teknik dokumentasi artinya peneliti 

mendokumentasikan temuan yang ada pada novel, buku dan lain-lain yang 

mengandung nilai dan pesan moral yang sesuai. 

 
 

E. Teknik Analisis Data 

 

Setelah data-data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Dalam 

pengolahan dan analisis data, penulis membagi menjadi tiga tahapan, yaitu : 

1. Tahap Awal atau Persiapan 

 

Pada tahap ini penulis mencari dan membaca buku-buku dan  teks- teks 

yang berhubungan dengan objek penelitian. Yaitu buku tentang karya sastra, 

juga tentang aspek moral. Dan buku utamanya yaitu Novel Bumi Cinta 

karya Habiburrahman El Shirazy. 
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2. Tahap Tabulasi 

 

Pada tahap ini peneliti memilih dan menentukan buku atau teks mana yang 

paling sesuai juga relevan dengan objek dan metode penelitian ini, juga teori 

yang digunakan dalam menganalisis nilai moral, dan cara pengarang dalam 

menyampaikan pesan moralnya. 

3. Tahap Penerapan 

 

Pada tahap penerapan ini merupakan tahap yang menentukan karena, pada 

tahap ini dibutuhkan ketelitian dan kejelian yang tinggi dalam menganalisis data 

berdasarkan prosedur analisis diskriptif kualitatif melalui pendekatan moral. 

Pada tahapan ini peneliti akan melaporkan dan menyunting hasil penelitian dan 

enganalisis Nilai Moral apa saja yang terdapat dalam novel “Bumi Cinta karya 

Habiburrahman El Shirazy”. 

 




