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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Deskriptif  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1996:73). Para 

peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif ini harus mampu 

menginterpretasikan segala fenomena dan tujuan melalui sebuah penjelasan. 

Tujuan pokoknya adalah menggambarkan, mempelajari, dan menjelaskan 

fenomena itu. Pemahaman fenomena ini dapat diperoleh dengan cara 

mendeskripsikan  dan mengeksplorasikannya dalam bentuk narasi. Peneliti harus 

dapat memperlihatkan hubungan antara peristiwa dan makna peristiwa 

(Syamsuddin dan Damaianti, 2006: 73—74). 

 

3.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku cerita Radin Djambat yang terdiri 

atas tiga cerita yaitu teks Radin Djambat di Tanjung Jambi, Umpu Putra Lima 

Sakti di Karangan, dan Umpu di Segara Mider.  
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3.3 Data 

Data penelitian ini berupa kutipan teks yang berkaitan dengan nilai sosial, budaya, 

dan agama dalam teks cerita Radin Djambat.  

 

 3. 4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka. Peneliti membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain 

1. Mengidentifikasi nilai sosial, budaya, dan agama dalam teks cerita Radin 

Djambat berdasarkan pedoman analisis nilai sosial, budaya, dan agama. 

Tabel 3. Pedoman Analisis Nilai Sosial, Budaya, dan Agama 

No. Aspek Deskripsi 

1.  Nilai Sosial 

 

sikap berbakti 

 

 

 

 

kebersatuan dalam 

hidup 

 

 

kegotongroyongan 

 

kemusyawarahan 

 

 

 

keadilan terhadap 

sesama 

 

 

Sikap berbakti kepada manusia lain, terutama 

kepada orang tua ataupun orang yang 

dituakan, bahkan kepada orang lain yang 

memerlukan uluran tangan. 

 

Orang harus memelihara persatuan dengan 

keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam 

budaya sekitar. 

 

Sikap saling tolong. 

 

Musyawarah bisa terwujud kalau beberapa 

kondisi dipenuhi, seperti jangan memaki, rela 

mengalah, dan saling memahami.   

 

Keadilan adalah tidak membalas kebaikan 

dengan kejelekan apalagi kejahatan, dan 

keadilan adalah juga membalas perbuatan 
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dengan perbuatan yang setara, yakni kebaikan 

untuk kebaikan dan kejahatan untuk kejahatan 

(Amir dalam Hilal, Fuad, dan Nazaruddin, 

1998: 88—99). 

2.  Nilai Budaya 

nilai teori 

 

 

 

nilai ekonomi 

 

 

 

nilai seni 

 

 

 

 

nilai kuasa 

 

 

 

 

nilai solidaritas 

 

 

Ketika manusia menentukan dengan objektif 

identitas benda-benda atau kejadian-kejadian 

maka dalam prosesnya hingga menjadi 

pengetahuan, manusia mengenal adanya teori 

yang menjadi konsep dalam proses penilaian 

atas alam sekitar. 

 

Ketika manusia bermaksud menggunakan 

benda-benda atau kejadian-kejadian maka ada 

proses penilaian ekonomi atau kegunaan, 

yakni dengan logika efisiensi untuk 

memperbesar kesenangan hidup.  

 

Jika yang dialami itu keindahan yang berupa 

konsep estetika dalam menilai benda atau 

kejadian-kejadian maka manusia mengenal 

nilai seni.  

 

Ketika manusia merasa puas jika orang lain 

mengikuti pikirannya, norma-normanya, dan 

kemauannya maka ketika itu manusia 

mengenal nilai kuasa. 

 

Manusia mengenal nilai solidaritas ketika 

hubungan manusia menjelma menjadi cinta, 

persahabatan, dan simpati sesama manusia, 

menghargai orang lain, dan merasakan 

kepuasan ketika membantu manusia lain 

(Tumanggor, Ridho, dan Nurochim, 2010: 

141—143).  

 

3.  Nilai Agama 
 

Rukun Islam 

 

 

Ibadah 
 

 

 

mengucapkan syahadatain, mengerjakan 

shalat, zakat, puasa, dan  haji 

 

ibadah badani : bersuci meliputi wudhu, 

mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan 

najis, peraturan air, istinja, adzan, qomat, 

itikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istigfar, 

khitan, pengurusan mayat 
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ibadah mali : qurban, aqiqah, alhadyu, sidqah, 

wakaf, fidyah, hibbah, dan lain-lain (Daradjat 

dkk., 1999: 298—299). 
 

 
 

 

2. Reduksi data, artinya data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik 

dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci dan memberi kode terhadap 

data yang telah direduksi. 

3. Menganalisis nilai sosial, budaya, dan agama berdasarkan pedoman analisis 

nilai sosial, budaya, dan agama yang telah ditentukan. 

4.  Mendeskripsikan implikasi cerita dalam pembelajaran sastra di sekolah. 

Pendeskripsian implikasi tersebut melewati berbagai tahap terlebih dahulu 

antara lain.  

a. Memilih topik bahan pembelajaran yang sesuai. 

b. Menetapkan kriteria, artinya kriteria merujuk pada standar bahan 

pembelajaran yang hendak dikembangkan. Bahan pembelajaran yang 

sudah dikembangkan mengalami uji kelayakan selama beberapa kali pada 

berbagai institusi pendidikan dan telah dilakukan revisi secara berulang-

ulang.  

1) Uji kelayakan pada institusi pendidikan. Institusi pendidikan diwakili 

oleh para siswa kelas X Teknologi Komputer Jaringan SMK Islam Al 

Barokah, para siswa kelas XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK 

Negeri 2 Bandarlampung, dan para siswa kelas X.3 SMA Global 

Madani Bandarlampung. 
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2) Para kaum profesional diwakili oleh para guru bahasa Indonesia SMA 

Global Madani, guru bahasa Lampung SD dan SMP Global Madani 

serta guru bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Bandarlampung,  

3) Ahli konten diwakili oleh sastrawan Lampung dari Dewan Kesenian 

Lampung, Oky Sanjaya, nominasi Krakatau Award 2009 untuk 

puisinya ”Manusia Api”, Pena Kencana Award 2010 untuk puisi 

“Mengunjungi Sandal”, dan peraih juara I Batu Bedil Award 2010, 

lomba cipta puisi tingkat nasional yang diadakan Dinas Pariwisata 

Kab. Tanggamus. Antologi Puisi yang telah terbit “Di Lawok, Nyak 

Nelepon Pelabuhan oleh BE Press 2009.  

c. Menyusun bahan ajar. 

5. Menyimpulkan hasil deskripsi nilai sosial, budaya, dan agama dalam cerita 

Radin Djambat serta implikasinya dalam pembelajaran sastra di sekolah. 


