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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

3.1 Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih 

banyak berupa kata-kata atau gambar, daripada angka-angka (Moleong, 2007: 11)  

penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal 

lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian (Arikunto, 2006). Metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang 

bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik (Moleong, 2007: 6) 

 

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan pendekatan psikologis yaitu 

pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu saja membahas 

peristiwa kehidupan manusia. Dengan menggunakan pendekatan psikologis ini 

penulis akan lebih menekankan analisisnya terhadap segi intrinsiknya yaitu 

penokohan atau perwatakannya dengan mencari nalar tentang perilaku tokoh yang  

ditinjau dari segi psikologi dan menjelaskan pula motif atau niat yang mendukung 

tindakan tokoh tersebut (Semi, 1993:76-79) 
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Lewat rancangan ini data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diidentifikasi, 

dianalisis, dan dideskripsikan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Selanjutnya 

pendeskripsian akan ditulis dalam bentuk narasi dan argumentasu untuk 

smelengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam peristiwa yang 

dilaporkan. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data penelitian ini adalah novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya 

Taufiqqurahman Al-Azizy. Cetakan pertama novel ini di terbitkan oleh penerbit 

buku Diva Press . Novel ini memiliki ketebalan 408 halaman dan terbit pada Mei 

2013. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Membaca novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya Taufiqqurahman Al-

Azizy yang dianalisis secara keseluruhan dengan saksama. 

2. Merumuskan masalah yang diteliti. 

3. Mencari teori yang sesuai dan mendukung tujuan penelitian. 

4. Menganalisis data dengan mengidentifikasi bagian-bagian sesuai dengan 

perilaku agresif tokoh utama dalam novel.  

Berikut ini adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku 

agresif tokoh utama dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya 

Taufiqqurahman Al-Azizy. 
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Tabel 3.1 Indikator Perilaku Agresif Tokoh Utama dalam Novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya Taufiqqurahman Al-

Azizy. 

 

 

No Indikator Subindikator Deskriptor 

1 Agresif Instrumental 

- 

Tokoh melakukan agresif yang ditunjukkan untuk 

membuat penderitaan kepada korbannya dengan 

menggunakan alat-alat baik benda ataupun orang atau ide 

yang dapat menjadi alat untuk mewujudkan rasa 

agresifnya. 

2 Agresif Verbal  1. Verbal aktif langsung 

 

 

2. Verbal aktif tidak langsung 

 

 

 

3. Verbal pasif langsung 

 

 

 

4. Verbal pasif tidak langsung 

Tindakan agresif verbal yang dilakukan dengan cara 

berhadapan secara langsung dengan orang lain.  

 

Tindakan agresif verbal yang dilakukan dengan cara tidak 

berhadapan secara langsung dengan orang lain yang 

menjadi targetnya. 

 

Tindakan agresif verbal yang dilakukan dengan cara 

berhadapan langsung dengan orang lain namun tidak 

terjadi kontak verbal secara langsung 

 

Tindakan agresif verbal yang dilakukan dengan cara tidak 

berhadapan dengan orang lain yang menjadi targetnya dan 

tidak terjadi kontak verbal secara langsung. 

 

3 Agresif Fisik 1. Fisik aktif langsung 

 

 

Tindakan agresif fisik yang dilakukan dengan cara 

berhadapan secara langsung dengan individu/kelompok 

lain yang menjadi targetnya dan terjadi kontak fisik secara 
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2. Fisik aktif tidak langsung 

 

 

3. Fisik pasif langsung 

 

 

 

4. Fisik pasif tidak langsung 

langsung.  

Tindakan agresif fisik yang dengan cara tidak berhadapan 

secara langsung dengan individu/kelompok lain yang 

menjadi targetnya.  

Tindakan agresif fisik yang dilakukan dengan cara 

berhadapan dengan individu/kelompok lain yang menjadi 

targetnya namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung.  

 

Tindakan agresif fisik yang dilakukan dengan cara tidak 

berhadapan dengan individu/kelompok lain yang menjadi 

targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung.. 

 

4 Agresif Emosional 

- 

Tokoh melakukan tindakan agresif yang dilakukan 

semata-mata sebagai pelampiasan marah dan agresif ini 

sering dialami orang yang tidak memiliki kemampuan 

untuk melakukan agresif secara terbuka, karena 

keterbatasan kemampuan, kelemahan dan 

ketidakberdayaan. Agresif ini dibangkitkan oleh perasaan 

tersinggung atau kemarahan, tetapi agresif ini hanya 

sebagai keinginan-keinginan (bersifat terpendam) 

5 Agresif Konseptual 

- 

Perilaku agresif tokoh yang juga bersifat penyaluran 

agresif yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk 

melawan baik verbal maupun fisik. Individu yang marah 

menyalurkan agresifnya secara konsep atau saran-saran 

yang membuat orang lain menjadi ikut menyalurkan 

agresif. 

(Atkinson, 1999) 
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5. Menentukan novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya Taufiqqurahman 

Al-Azizy layak atau tidak untuk dijadikan alternatif bahan pembelajaran 

sastra di SMA 

6.  Menarik simpulan dari analisis yang telah dilakukan. 

7. Memberikan saran. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang 

diperlukan sebagai bahan penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan 

penulis dalam menganalisis data yakni sebagai berikut. 

1. Membaca novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... karya Taufiqqurahman Al-

Azizy secara keseluruhan dengan saksama. 

2. Mencari penggalan-penggalan novel yang menyatakan perilaku agresif tokoh 

utama. 

3. Memberikan kode pada penggalan-penggalan novel yang menyatakan perilaku 

agresif tokoh utama. 

4. Mengalisis penggalan-penggalan novel yang menyatakan perilaku agresif 

tokoh utama. 

5. Menginterpretasikan penggalan-penggalan novel yang menyatakan perilaku 

agresif tokoh utama. 

6. Menentukan kelayakan novel Emak Aku Minta Surgamu Ya sebagai bahan ajar 

dalam pembelajaran sastra di SMA. 

7. Menyimpulkan hasil analisis dan kelayakan novel Emak Aku Minta Surgamu 

Ya karya Taufiqqurahman Al-Azizy. 


