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Perilaku agresif atau perilaku kekerasan guna menyakiti orang lain atau merusak 

suatu benda yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang ada pada tokoh 

novel merupakan hal yang penting untuk dianalisis. Keberadaan perilaku tersebut 

merupakan masalah penting  untuk dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perilaku agresif tokoh utama dalam 

novel Emak Aku Minta Surgamu Ya.. karya Taufiqqurahman Al-Azizy dan 

kelayakannya sebagai bahan ajar di SMA. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Emak Aku Minta 

Surgamu Ya... karya Taufiqurrahman Al-Azizy. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. 

 



 

Anida Febriani 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku agresif tokoh utama novel ini, yaitu 

Mak Ijah, mencakup lima jenis yaitu agresif instrumental, agresif verbal, agresif 

fisik, agresif emosional, agresif konseptual. 

Perilaku agresif tokoh Mak Ijah ia tunjukkan dalam bentuk destruktif dan 

konstruktif. Pada jenis agresif instrumental tokoh Mak Ijah cenderung 

menampilkan agresinya dengan bertindak destruktif, Pada agresif verbal, perilaku 

agresif Mak Ijah cenderung bersifat konstruktif, agresif ini ditampilkan dalam 4 

dimensi yakni, verbal aktif langsung, verbal aktif tidak langsung, verbal pasif 

langsung, dan verbal pasif tidak langsung. Pada agresif fisik perilaku agresif Mak 

Ijah digolongkan menjadi 4 dimensi yakni, fisik aktif langsung, fisik aktif tidak 

langsung, fisik pasif langsung, dan fisik pasif tidak langsung yang ditampilkannya 

dalam bentuk tindakan destruktif dan konstruktif. Lalu perilaku agresif emosional 

yang dimiliki Mak Ijah cenderung bersifat konstruktif dan perilaku agresif 

konseptual yang ditampilkan dalam novel tersebut hanya berupa tindakan 

konstruktif saja. 

 

Novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya Taufiqurrahman Al-Azizy layak 

dijadikan alternatif bahan ajar di SMA. Hal ini berdasarkan kriteria dalam 

pemilihan bahan ajar yang ditinjau dari tiga aspek yakni aspek kurikulum 2013,  

aspek kesastraan yang mencangkup (1) aspek kebahasaan, (2) aspek psikologis, 

dan (3) aspek latar belakang kebudayaan dan aspek pendidikan karakter. 


