
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang 

terkandung dalam novel Haji Ngeteng karya Eeko Kusumawijaya. Maka dari itu, 

perlu digunakan suatu metode untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu metode yang bermaksud untuk 

membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain-lain (Moleong, 2005:6). Dalam metode kualitatif, metode yang biasanya 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen, seperti 

memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu maupun kelompok 

orang. 

 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2006:129). Sumber data penelitian ini adalah novel Haji Ngeteng karya Eko 

Kusumawijaya. Terbit bulan Juli tahun 2012, jumlah halaman 255, diterbitkan 

oleh Penerbit Bypass, Bogor. Data berupa nilai-nilai karakter khusus pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang terkandung dalam novel tersebut. 



 

 

43 

 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam menganalisis novel Haji 

Ngeteng karya Eko Kusumawijaya adalah sebagai berikut. 

1) Membaca novel Haji Ngeteng karya Eko Kusumawijaya secara keseluruhan 

dan berulang-ulang. 

2) Menandai bagian-bagian dalam novel Haji Ngeteng yang merupakan 

pendeskripsian nilai-nilai karakter terkait. 

3) Mengidentifikasi nilai-nilai karakter dalam novel tersebut. 

4) Menjabarkan nilai-nilai karakter. 

5) Menentukan tepat atau tidaknya pengklasifikasian atau kesesuaian 

pengelompokkan data dengan indikator.  

6) Menyimpulkan nilai-nilai karakter dalam novel Haji Ngeteng karya Eko 

Kusumawijaya  dan kelayakannya sebagai bahan ajar pendidikan karakter mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XII. 

 

3.4 Indikator Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Indikator nilai-nilai pendidikan karakter yang digunakan penulis sebagai landasan 

dalam pengelompokan data. Indkator nilai-nilai pendidikan karakter dapat dilihat 

dalam sebuah table berikut. 

Tabel Indikator Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

No Indikator Deskriptor 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianut. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya  menjadikan 
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dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sunguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan 

tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, atau didengar. 

10. Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

diri dan kelompok. 

11. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat 

dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

12. Bersahabat/Komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

13. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

diri. 

14. Gemar membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

diri. 

15. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

16. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

17. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, dan 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan 

Tuhan YME. 

Sumber: Kurniawan, 2013:41 


