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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan berkaitan dengan; metode penelitian, 

pendekatan penelitian, sumber data dan data, prosedur pengumpulan data, dan 

teknik analisis data yang dapat diperhatikan sebagai berikut. 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif diuraikan 

dalam wujud kata-kata, kalimat dan tidak dalam wujud angka. Dalam melakukan 

penelitian kualitatif, peneliti lebih memfokuskan penggunaan bahasa verbal 

karena interprestasi serta kesimpulan akan menggunakan bahasa yang verbal. 

Pemakaian  metode kualitatif dalam penelitian ini akanakan menghasilkan uraian 

dalam bentuk kata, kalimat maupun paragraf yang terdapat dalam penelitian 

“Kajian Motivasi Tokoh Utama dalam Meraih Mimpi pada Novel Edensor Karya 

Andrea Hirata”. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Kajian 

Motivasi Tokoh Utama dalam Meraih Mimpi pada Novel Edensor  Karya Andrea 

Hirata” ini menggunakan pendekatan psikologi sastrayang lebih difokuskan pada 

psikologi karya sastra. Dengan menggunakan pendekatan psikologi karya sastra 

akan memberikan kemudahan pagi peneliti dalam menemukan jawaban dari 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Selain itu, akan mempermudah 

peneliti dalam memahami, mendeskripsikan, menganalisis, serta 

menginterpretasikan berbagai bentuk motivasi tokoh utama dalam meraih 

mimpinya pada novel Edensor karya Andrea Hirata. 
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3.3 Sumber Data dan Data 

Sumber data merupakan objek yang digunakan sebagai bahan untuk 

mendapatkan data sedangkan data dalam penelitian ini lebih mengarah pada data 

deskripsi. Data deskripsi adalah mengandaikan bahwa data dalam suatu penelitian 

berupa teks (Semiawan, 2017:60). Sumber data dan juga data yang terdapat di 

penelitian“Kajian Motivasi Tokoh Utama dalam Meraih Mimpi pada Novel 

Edensor Karya Andrea Hirata”, dapat diperhatikan sebagai berikut. 

3.3.1 Sumber data 

Sumber data pada penelitian ini yaitu novel Edensor karya Andrea Hirata 

edisi revisi merupakan novel terbitan dari Bentang Pustaka pada tahun 2017, 

novel Edensor terdari dari 288 halaman. Novel Edensor merupakan novel ketiga 

dari tetralogi dari Laskar Pelangi.  

3.3.2 Data Penelitian 

Data yang terdapat pada penelitian ini berupa satuan dialog antartokoh 

dalam cerita, monolog tokoh dan satuan cerita  pada novel yang menunjukkan 

gagasan berkaitan dengan rumusan masalah bentuk motivasi tokoh dan penyebab 

adanya motivasi berkaitan dengan motivasi prestasi pada novel Edensor karya 

Andrea Hirata. 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Mengumpulkan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian 

dilakukan dengan cara analisis. Terdapat bebarapa tahap yang akan dilakukan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai data penelitian “Kajian Motivasi 
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Tokoh Utama dalam Meraih Mimpi pada Novel Edensor Karya Andrea Hirata”, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Proses membaca serta memahami novel Edensor karya Andrea Hirata secara 

berulang-ulang untuk mengetahui alur ceritaserta maksud penulis 

menggambarkan ceritadi dalam novel. 

2) Membaca, mencatat, dan mengetahui ruang lingkung dari teori yang 

digunakan dalam penelitian. 

3) Mencari berbagai data yang terdapat dalam novel yang sudah dibaca dengan 

cara melakukan indentifikasi pada seluruh data dalam wujud satuan dialog 

antartokoh dalam cerita, monolog tokoh dan satuan cerita yang terdapat pada 

novel Edensor karya Andrea Hirata. 

4) Mencatat segala data berupa satuan dialog antartokoh dalam cerita, monolog 

tokoh dan satuan cerita yang sesuai dengan perkembangan cerita pada novel 

Edensor Karya Andrea Hirata. 

5) Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan ditandai bagian yang berkaitan 

dengan permsalahan penelitian. 

6) Data yang sudah diselesksi dan dikelompokkan akan diklasifikasi ke dalam 

tabel korpus data berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian. 

7) Data hasil perolehan akan dianalisis dan dikaji berdasarkan teori yang 

digunakan dalam penelitian. 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian, dalam 

instrumen akan memaparkan indikator penelitian dan tabel penjaring data. 
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Indikator penelitian membantu peneliti agar lebih fokus terhadap obyek 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian, dapat diperhatikan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Indikator Penelitian Kajian Motivasi Tokoh Utama dalam Meraih 

Mimpi pada Novel Edensor Karya Andrea Hirata 

No.  Permasalahan Aspek Indikator 

1. Bentuk motivasi 
meraih mimpi 

1) Motivasi untuk 
menjadi orang 
yang berprestasi 

1) Gigih dalam berusaha 
2) Bekerja keras dalam 

mencapai tujuan 
3) Realistis dalam berpikir  
4) Memiliki daya 

kreatifitas 
5) Mencari feedback 

terhadap perbuatan 
2) Motivasi untuk 

berkuasa 
1) Mampu mempengaruhi 

orang lain 

2) Motivasi untuk 
berafiliasi atau 
bersahabat 

1) Bersahabat dengan 
orang lain  

2) Lebih mementingkan 
hubungan pribadi 

2. Faktor penyebab 
adanya motivasi 
dalam meraih 
mimpi 

1) Faktor instrinsik 
adanya motivasi 

1) Hasrat dan keinginan 
untuk berhasil 

2) Adanya cita-cita masa 
depan  

2) Faktor ekstrinsik 
adanya motivasi 

1) Adanya kegiatan 
menarik 

2) Adanya dorongan dari 
orang di sekitar 

3) Lingkungan kondusif 
belajar  
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Tabel 3.2 Penjaring Data dalam Penelitian Kajian Motivasi Tokoh Utama dalam 

Meraih Mimpi pada Novel Edensor Karya Andrea Hirata (Bentuk Motivasi 

Meraih Mimpi dan Faktor Penyebab Adanya Motivasi) 

N
o.  

Kode  Aspek  

Data Deskripsi Interpetasi M
P 

M
B 

M
A 

F
I 

F
E 

1. E/BM/11/2017         

2. E/FPAM/33/2017         

 

Keterangan:  

E   : novel Edensor 

BM  : bentuk motivasi 

MP  : motivasi berprestasi 

MB  : motivasi berkuasa 

MA  : motivasi berafiliasi 

FPAM  : faktor penyebab adanya motivasi 

FI  : faktor instrinsik 

FE  : faktor ekstrinsik 

11, 33  : halaman data analisis pada novel 

2017  : tahun penerbitan novel penelitian 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian “Kajian Motivasi Tokoh 

Utama dalam Meraih Mimpi pada Novel Edensor Karya Andrea Hirata”, dapat 

diperhatikan sebagai berikut. 

1) Data yang sudah diperoleh dari hasil dokumentasi disederhanakan dengan cara 

mencatat. 
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2) Data diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan disistemisasi 

berdasarkan data yang akan dianalisis dan melakukan pemilahan pada data 

yang tidak diperlukan dalam penelitian. 

3) Berbagai data yang sudah diklasifikasikan dimasukkan ke tabel instrumen 

penelitian disesuaikan dengan permasalahan penelitian dan dideskripsikan 

sesuai dengan motivasi tokoh. 

4) Data yang ada diintrumen penelitian dianalisis berdasarkan permasalahan 

dalam penelitian dan dibedah menggunakan teori yang dipakai dalam 

penelitian. 

5) Tahap selanjutnya menarik berbagai kesimpulan serta memverivikasi data 

penelitian. Penarikan kesimpulan berasal dari hasil data yang dianalis 

berkaitan dengan Motivasi Tokoh Utama dalam Meraih Mimpi pada Novel 

Edensor  Karya Andrea Hirata. 




