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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ialah hal mendasar ataupun acuang yang dilakukan seseorang 

untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Dengan pendekatan, berarti seorang 

analisis, peneliti menggunakan cara pandang, strategi intelektual, kerangka 

konseptual, kerangka pemikiran dalam memahami realita sebelum melakukan 

analisis tehadap sebuah teks baik puisi, novel atau lainnya. 

Pendekatan psikologi sastra digunakan untuk menganalisis novel Partikel 

karya Dewi Lestari. Pendekatan ini sendiri merupakan objek ilmu yang 

menggunakan sastra sebagai suatu gejala jiwa manusia yang terdapat fenomena 

kejiwaan yang nampak melalui perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian berjudul Analisis Perilaku 

Tokoh Utama dalam Novel Partikel karya Dewi Lestari adalah metode deskriptif 

kualitatif. Artinya, data terkumpul berupa kata-kata, kalimat atau gambar, dan 

tidak menekankan pada angka-angka (Semi, 1999:24). Hasil penelitian berupa 

kutipan-kutipan data yang mampu memberikan gambaran tentang perilaku dan 

faktor kebutuhan yang mendorong perilaku tokoh. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Pada penelitian ini datanya berupa uraian kata-kata, kalimat atau kutipan 

dalam novel Partikel karya Dewi Lestari. Data inilah yang menunjukkan perilaku 

tokoh utama dalam novel Partikel karya Dewi Lestari, yang di dalamnya meliputi 

perilaku tokoh utama dan karakteristik kebutuhan psikologis (kebutuhan 

pengakuan status, dominasi, kemandirian, perlindungan, cinta, dan kenyamanan 

fisik) yang dibutuhkan oleh tokoh utama dalam novel Partikel karya Dewi Lestari. 

Data bertujuan untuk membuat penelitian menjadi lebih terarah lagi, sehingga 

peneliti membuat indikator-indikator yang terkait dengan penelitian sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1 Indikator penelitian analisis perilaku tokoh utama dalam novel Partikel 

karya Dewi Lestari 

No Permasalahan Aspek Indikator 

1. Perilaku a. Patuh Menggambarkan perilaku 

sesuai dengan perintah 

b. Pantang 

menyerah 

Menggambarkan perilaku yang 

berkeyakinan terhadap 

kemampuan diri sendiri 

c. Optimis Menggambarkan perilaku yang 

tidak takut pada kegagalan 

d. Cerdas Menggambarkan perilaku yang 

memiliki pikiran tajam 

e. Memberontak Menggambarkan perilaku yang 

melawan terhadap perintah 

f. Pemarah Menggambarkan perilaku yang 

emosional 

g. Berani Menggambarkan perilaku 

penuh percaya diri 

h. Keras kepala Menggambarkan perilaku yang 

tidak  ingin mendengarkan 

orang lain 

2.  Kebutuhan 

Psikologis  

a. Kebutuhan 

pengakuan status 

Kebutuhan sebagai usaha untuk 

mendapatkan status di mata 

masyarakat 
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b. Kebutuhan 

dominasi 

Kebutuhan sebagai usaha untuk 

mendapat-kan kekuasaan 

teman 

c. Kebutuhan 

kemandirian 

Kebutuhan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan tanpa bantuan 

orang lain 

d. Kebutuhan 

perlindung-an 

Kebutuhan sebagai usaha untuk 

dilindungi dari rasa frustasi 

e. Kebutuhan cinta Kebutuhan sebagai usaha untuk 

mendapat-kan perhatian 

f. Kebutuhan 

kenyamanan fisik 

Kebutuhan sebagai usaha untuk 

mendapat-kan kesejahteraan 

hidup 

 

3.3.2 Sumber Data 

Objek kajian yang digunakan untuk meneliti ialah kutipan teks yang 

terdapat pada novel Partikel karya Dewi Lestari yang menggambarankan perilaku 

tokoh utama. Sumber data dalam penelitian ini ialah novel yang berjudul Partikel 

karya Dewi Lestari. Novel ini pertama kali terbit tahun 2012 oleh penerbit 

Bentang Yogyakarta dengan jumlah halaman 500.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian. Tujuan dari teknik pengumpulan data ialah memperoleh data. Dalam 

penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan empat cara 

yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dam 

triangulasi/gabungan (Sugiyono, 2016: 225) 

Pengumpulan data yang dipergunakan untuk penelitian ini ialah teknik 

dokumentasi. Dokumentasi kni berupa catatan penting peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Cara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca, 
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memahami, menyunting, serta menyimpulkan data sesuai dengan keperluan dalam 

menganalisis. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur hasil penelitian berdasarkan waktu dan metode tertentu (Sugiyono, 

2016: 102).  

Tabel 3.2 Pemerolehan Data Perilaku Tokoh Utama dalam Novel Partikel Karya 

Dewi Lestari 

 

No Permasalahan Aspek 
Kode 

Data 
Data Deskripsi Interpretasi 

1. Perilaku 

Tokoh Utama 

a. Patuh 

 

P/PP

A/49 

   

b. Pantang 

menyerah 

P/PP

M/94 

   

c. Optimis P/PO/

95 

   

d. Cerdas P/PC/

99 

   

e. Memberon

tak 

P/PM

/104 

   

f. Pemarah P/PP

E/137 

   

g. Berani P/PB/

65 

   

h. Keras 

Kepala 

P/PK

K/12

8 

   

Keterangan: 

a. P : judul novel yang digunakan untuk penelitian yakni Partikel 

b. Perilaku: 

PPA : Perilaku patuh 

PPM :Perilaku pantang menyerah  
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PO  : Perilaku optimis 

PC  : Perilaku cerdas  

PM  : Perilaku memberontak  

PPE : Perilaku pemarah 

PB  : Perilaku Berani  

PKK : Perilaku Keras Kepala  

49, 94 sampai seterusnya : halaman yang menunjukkan data yang diperoleh 

dari sumber data 

Tabel 3.3 Pemerolehan Data Kategori Kebutuhan Psikologis Tokoh Utama 

dalam Novel Partikel Karya Dewi Lestari 

 

No Permasalahan Aspek 
Kode 

Data 
Data Deskripsi Interpretasi 

1. Kebutuhan 

Psikologis 

tokoh utama 

a. Kebutuhan 

pengakuan 

status 

P/KP

S/135 

   

b. Kebutuhan 

dominasi 

P/KD

/108 

   

c. Kebutuhan 

kemandirian 

P/KK

/138 

   

d. Kebutuhan 

perlindung-

an 

P/KP/

105 

   

e. Kebutuhan 

cinta 

P/KC

/84 

   

f. Kebutuhan 

kenyaman-

an fisik 

P/KK

F/141 

   

 

Keterangan: 

a. P : judul novel yang digunakan untuk penelitian yakni Partikel  

b. Kebutuhan Pikologis 
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KPS : Kebutuhan Pengakuan Status 

KD  : Kebutuhan Dominasi 

KK  : Kebutuhan Kemandirian 

KP  : Kebutuhan Perlindungan 

KC  : Kebutuhan cinta dan afeksi 

KKF : Kebutuhan Kenyamanan Fisik 

135, 108, dst : halaman yang menunjukkan data yang diperoleh dari sumber 

data 

 

3.6 Analisis Data 

Penelitian data kualitatif diperoleh melalui banyak sumber, salah satunya 

menggunakan teknik pengumpulan data yang beraneka ragam. Analisis data ialah 

suatu proses mencari kemudian menyusun data secara sistematis lalu yang di 

dapat dari proses wawancara, catatan lapangan, serta analisis dengan 

menggolongankan data yang telah diorganisasikan, selanjutnya membuat dan 

menyusun kesimpulan sehingga mudah dipahami. 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data bersifat induktif yakni 

berdasarkan  data yang diperoleh (Sugiyono, 2016:245). Dalam menganalisis data 

yang digunakan merupakan proses mengurutkan data ke suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengambil kutipan teks yang terdapat dalam novel Partikel. Teknis analisis ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku tokoh utama dan beberapa kebutuhan-

kebutuhan psikologis yang dibutuhkan tokoh utama yang terdapat dalam novel. 


