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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengapresiasi 

karya sastra sangatlah beranekaragam. Aminuddin (2014: 40) berpendapat bahwa 

keanekaragaman pendekatan ditentukan dari (1) tujuan serta apa yang akan 

diapresiasi dari karya sastra, (2) bagaimana cara mengapresiasinya, dan (3) 

landasan teori yang digunakan. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan 

haruslah sesuai dengan tujuan pengapresiasi itu sendiri. 

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif sebab data yang disajikan 

berbentuk deskripsi, bukan berbentuk angka. Di sisi lain, penelitian kualitatif 

digunakan untuk mengungkapkan data secara menyeluruh yang sesuai dengan 

konteks. Penelitian kualitatif yang digunakan membantu peneliti agar lebih 

relevan dan sistematis untuk mendapatkan hasil data yang akurat. 

Pendekatan memiliki peran penting dalam penelitian. Pendekatan yang 

akan digunakan yaitu pendekatan psikologi sastra khususnya psikologi 

kepribadian dikemukakan oleh Carl Rogers. Pendekatan psikologi sastra 

digunakan karena sesuai dengan teori serta kebutuhan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan psikologi sastra digunakan dalam 

mengkaji karya sastra untuk mengungkapkan kepribadian atau sikap tokoh utama 

saat menghadapi permasalahan dalam novel 24 Jam Bersama Gaspar karya Sabda 

Armandio.
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3.2 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan sebagai alat kerja dalam penelitian ini yaitu 

metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta 

secara logika ilmiah dengan cara memberi deskripsi, bukan dengan cara 

menggunakan hitungan atau angka. Kata, kalimat, serta paragraf di dalam novel 

digunakan sebagai data untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dan 

kemudian dianalisis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menganalisis data 

yang diperoleh dari permasalahan yang terdapat di dalam novel. 

Metode deskripsi digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan 

tentang kepribadian atau sikap tokoh utama dalam menghadapi permasalahan 

hidupnya. Penelitian ini berfokus pada karakteristik pribadi yang berfungsi 

sepenuhnya dan penerimaan positif tokoh utama dalam menghadapi permasalahan 

hidupnya menggunakan tinjauan psikologi sastra. Oleh karena itu, peneliti 

mencari informasi dari jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian ini, dan 

mengumpulkan data yang memungkinkan menjadi kunci dalam penelitian ini. 

 

3.3 Sumber Data dan Data 

Sumber data penelitian yaitu novel “24 Jam Bersama Gaspar” karya 

Sabda Armandio yang diterbitkan oleh penerbit Mojok Yogyakarta, cetakan kedua 

Mei 2017, ukuran novel ini adalah 13 x 19,5 cm, dan jumlah halaman romawi 

XIII halaman dan halaman angka 227 halaman. Novel “24 Jam Bersama Gaspar” 

karya Sabda Armandio merupakan pemenang unggulan pada sayembara novel 

yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2016. 
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Data yang digunakan ialah kutipan-kutipan dialog dan paragraf yang 

relevan dengan permasalahan penelitian tentang kepribadian yang dimiliki tokoh 

utama. Kutipan dialog dan paragraf yang digunakan baik berupa kata-kata 

maupun tindakan yang dilakukan tokoh utama dan percakapan yang dilakukan 

tokoh lain yang berkaitan dengan tokoh utama, selebihnya adalah data tambahan 

yang berkaitan dengan kepribadian tokoh utama pada novel “24 Jam Bersama 

Gaspar” karya Sabda Armandio. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi yang 

didapat untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya, dalam 

mempermudah pengolahan data penelitian yang berjudul “Analisis Aspek 

Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel 24 Jam Bersama Gaspar Karya Sabda 

Armandio (Tinjauan Teori Kepribadian Carl Rogers)” digunakan tabel instrumen 

penjaringan data sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Instrumen Penjaring Data 

Karakteristik Pribadi yang Berfungsi Sepenuhnya dalam Novel “24 Jam 

Bersama Gaspar” Karya Sabda Armandio 

No. Kode Data Aspek Indikator Data Deskripsi Interpretasi 

1. a. Sc1/TTP/Pd

/na1/1 

Sc2/TTP/Pb

/di1/2 

 

b. Sc3/KE/Md

/na2/2 

 

 

c. Sc5/KO/Bb

/na3/3 

Sc6/KO/Yt

ds/di3/3 

a. Terbuka 

terhadap 

pengalaman 

 

 

b. Kehidupan 

eksistensial 

 

 

c. Keyakinan 

terhadap 

organisme diri 

sendiri 

a. percaya diri, 

dan terbuka 

terhadap 

pengalaman 

baru 

b. memaknai 

diri dalam 

setiap 

pengalaman 

c. berpikir 

sebelum 

bertindak, 

dan yakin 
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d. Sc7/PB/Bk/

na4/4 

Sc8/PB/Klb

/di4/4 

 

 

e. Sc9/K/Ppk/

na5/5 

 

 

d. Memiliki 

perasaan 

bebas 

 

 

 

e. Kreativitas 

terhadap diri 

sendiri 

d. berpikir 

kritis, dan 

tingkat 

kepercayaan 

diri lebih 

baik 

e. pola pikir 

yang lebih 

kreatif 

 

Keterangan Kode Data: 

Sc : Satuan Cerita      Bk      : Berpikir Kritis 

TTP : Terbuka Terhadap Pengalaman   na1     : Narasi 1, dst. 

KE : Kehidupan Eksistensial    di1     : Dialog 1, dst. 

KO : Keyakinan Terhadap Organisme Diri Sendiri 1, dst. : Halaman 

PB : Memiliki Perasaan Bebas 

K : Kreativitas 

Pd : Percaya Diri 

Pb : Terbuka Terhadap Pengalaman Baru 

J : Jujur 

T : Tegas 

Bb : Berpikir Sebelum Bertindak 

Ytds : Yakin Terhadap Diri Sendiri 

Lb : Tingkat Kepercayaan Diri Lebih Baik 

Ppk : Pola Pikir yang Lebih Kreatif 

 

Tabel 3.2 

Sikap Positif Tokoh Utama saat Menghadapi Permasalahan Hidupnya dalam 

Novel “24 Jam Bersama Gaspar” Karya Sabda Armandio 

No. Kode Data Aspek Indikator Data Deskripsi Interpretasi 

1. Sc10/SP/K/na

6/6 

Sc11/SP/P/di6 

/6 

Sc12/SP/Blsd/

na7/7 

 

Sikap Positif  Kreatif 

 

 Penyayang 

 

 Bertingkah 

Laku Sesuai  

yang 
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Sc13/SP/O/di

7/7 

Dikehendaki 

maupun Tidak 

Dikehendaki 

 Optimis 

 

Keterangan Kode Data: 

Sc : Satuan Cerita   O : Optimis 

SP : Sikap Positif   Na1 : Narasi 1, dst. 

K : Kreatif   di1 : Dialog 1, dst. 

P : Penyayang   1, dst. : Halaman 

Blsd : Bertingkah Laku Sesuai yang Dikehendaki maupun Tidak Dikehendaki 

 

3.5 Teknik Penelitian 

Teknik penelitian dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data serta 

teknik analisis data. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sebagai telaah 

terhadap teks. Tujuan dari pengumpulan data ini dilakukan untuk mempermudah 

proses analisis data sehingga diperoleh pemahaman yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Ada beberapa langkah dalam mengumpulkan data pada 

penelitian “Analisis Aspek Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel 24 Jam 

Berama Gaspar Karya Sabda Armandio: Tinjauan Teori Kepribadian Carl 

Rogers” adalah sebagai berikut: 

1) Membaca cermat novel 24 Jam Bersama Gaspar Karya Sabda Armandio 

untuk memahami kepribadian tokoh utama, dan memahami cara tokoh utama 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 
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2) Mengidentifikasi dan mengelompokkan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji. Data berupa kutipan dalam bentuk kata-kata, 

kalimat, serta satuan cerita dalam novel 24 Jam Bersama Gaspar Karya Sabda 

Armandio. 

3) Memberikan kode pada setiap data yang diperoleh, dan menyeleksi data 

dengan menandai data yang memiliki kesesuaian dengan rumusan masalah. 

4) Menyusun data dengan cara mengelompokan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Selanjutnya, mengklasifikasikan data yang telah diperoleh ke 

dalam korpus data. 

5) Menganalisis serta menginterpretasikan data yang telah diperoleh sesuai 

dengan bagian yang telah dikaji. 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dideskripsikan serta dianalisis secara 

keseluruhan tentang keadaan yang ada dalam data yang diperoleh. Teknik analisis 

meliputi beberapa langkah sebagai berikut. 

1) Analisis diawali dari asumsi bahwa penelitian dimulai dengan pertanyaan 

yang akan berkaitan dengan gejala yang muncul sebagai akibat dari hubungan 

karya sastra dengan psikologi sastra. 

2) Menyederhanakan data dilakukan untuk data yang sudah didapat melalui studi 

dokumentasi, selanjutnya disederhanakan dengan cara melakukan pencatatan. 

Hal ini disebut reduksi data, yaitu merangkum dan menajamkan data yang 

penting dan memilah data yang tidak diperlukan. 

3) Menyajikan data bertujuan memilih data yang sudah melewati proses 

pemilihan serta pengecekan ulang, dan dikumpulkan. Selanjutnya, data 
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disusun serta dimasukkan ke dalam instrumen yang sesuai dengan rumusan 

yang telah diklasifikasikan, dan mendeskripsikan data tersebut. 

4) Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan serta verifikasi data. Kesimpulan 

yang sudah diambil adalah hasil proses analisis yang menghasilkan deskripsi 

kritis tentang “Analisis Aspek Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel 24 Jam 

Bersama Gaspar Karya Sabda Armandio (Tinjauan Teori Kepribadian Carl 

Rogers)”.  


