
 

28 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Agar dapat menganalisis novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya 

Taufiqurraman Al-Azizy dengan baik, maka perlu menggunakan kerangka kerja 

yang sistematis. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka pada bagian ini 

akan diuraikan tentang (1) pendekatan penelitian, (2) metode penelitian, (3) 

sumber data dan data penelitian, (4) indikator penelitian, (5) instrumen penelitian, 

(6) teknik penelitian. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kali ini, yaitu menggunakan 

pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang 

memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan (Endraswara, 2003:96). 

Tujuan psikologi sastra salah satunya guna memahami beberapa aspek yang 

terkandung dalam sebuah karya sastra. Dengan demikian, antara psikologi dan 

karya sastra memiliki sebuah ketetrkaitan yaitu sama-sama bermanfat sebagai 

sarana untuk mempelajari aspek kejiwaan manusia. Penelitian dengan pendekatan 

guna untuk meneladani dan mengkaji tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel 

yang salah satunya yaitubagaimana bentuk prasangka dan keserakahan serta 

penyelesaian masalah yang terdapat dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya 

karya Taufiqurraman Al-Azizy.  

3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian sastra merupakan cara yang akan dipilih oleh peneliti 

dalam mempertimbangkan bentuk, isi dan sifat sastra sebagai subjek kajian. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sesuai 
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dengan tujuan yang telah ditetapkan dan hendak dicapai dalam penelitian ini. 

penelitian kaualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang diperoleh dan 

dianalisis hasilnya akan berbentuk deskripsi fenomena baik berupa angka atau 

koefisien tentang hubungan antar variabel. Data yang terkumpul  berbentuk kata-

kata bukan angka-angka (Aminuddin,1990:23). 

Dari uraian tentang pendekatan tersebut dapat dipakai sebagai arahan  bahwa 

penelitian ini untuk mengagambarkan secara faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat dan hubungan antara data yang diteliti dengan mencuplik kata-

kata atau kalimat yang terdapat dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya 

Taufiqurraman Al-Azizy. 

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data terkait dengan siapa, apa,dan darimana informasi mengenai 

fokus penelitian diperoleh, dengan kata lain sumber data merupakan subjek 

penelitian dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah berupa novel yang berjudul Emak Aku Minta Surgamu Ya  yang diterbitkan 

oleh Diva Perss, Yogyakarta 2013 dengan tebal 404 halaman.  

3.3.2 Data Penelitian 

Data penelitian ini berbentuk kutipan cerita yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dengan menggunakan objek data berupa satuan cerita, 

kutipan-kutipan, dan dialog-dialog antar tokoh yang terdapat dalam novel Emak 

Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy. Data dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana bentuk prasangka dan keserakahan, serta penyelesaian masalah 

yang terdapat dalam novel. 
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3.4 Indikator Penelitian  

Indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, 

dengan adanya indikator dapat membantu peneliti agar lebih fokus pada objek 

permasalahan dalam penelitian. Indikator penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.1 

Aspek yang dikaji  

Indikator Bentuk Prasangka dan Keserakahan Novel  Emak Aku Minta 

Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy 

 

No Aspek yang 

dikaji 

Fokus Masalah Indikator 

1 Bentuk 

Prasangka 

Antilokusi  Menggosipkan seseorang 

dengan menjelekkan dan 

menyindir 

 Membuat rumor dengan 

berita yang tidak jelas 

 

Menghindar  Menghindari interaksi 

dengan orang yang tidak 

disukai 

Diskriminasi  Perlakuan tidak adil 

dengan melakukan 

perbedaan terhadap 

individu yang 

menimbulkan kebencian 

atau kemarahan. 

Penyerangan Fisik  Melakukan tindakan 

kekerasan dengan 

Mengusir individu atau 

kelompok 

 Kebencian yang 

menimbulkan tindakan 

kekerasan dengan 

mengancam dan memukul 

 

2 Bentuk 

Keserakahan 

Pelit atau Kikir  Tidak mau berbagi untuk 

orang lain 
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Ketakutan Kehilangan  Ketakutan kehilangan 

harta bendanya 

 Melakukan segala cara 

untuk mendapatkan harta 

kekayaan 

3 Penyelesaian 

Masalah 

Penghapusan Dasar 

Konflik 

 Perdamaian dengan 

melupakan semua konflik 

yang terjadi antara kedua 

belah pihak. 

Kemenangan satu pihak  Mengakui kesalahan 

Kompromi 

 

 Mengambil Titik Tengah  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, peneliti dibantu dengan 

menggunakan format-format pendamping, yaitu berupa perincian data sebagai 

instrumen penelitian yang berisi lima aspek yaitu, kode data, data konteks, fokus 

masalah, deskripsi dan interprestasi data. Guna untuk mempermudah dalam 

penyajian data, maka dilakukan dengan proses pengkodean data atau kodifikasi. 

Kodifikasi tersebut disesuaikan dengan data yang sudah ada. dengan adanya 

kodifikasi ini akan mempermudah  peneliti dalam proses pengumpulan data. Agar 

lebih mudah memahami kode-kode data yang diberikan maka kode tersebut 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 

Pengkodean 

 

No Deskripsi Kode Kode 

1 Emak Aku Minta Surgamu Ya EAMSY 

2 Halaman H 

3 Antilokusi A 
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4 Menghindar M 

5 Diskriminasi D 

6 Penyerangan Fisik PF 

7 Pelit Kikir PK 

8 Ketakutan kehilangan KK 

9 Penghapusan Dasar Konflik PDK 

10 Kemenangan Satu Pihak KSP 

11 Kompromi KP 

12 Tahun Thn 

13 Taufiqurrahman al-Azizy TA 

Contoh: -TA/Thn/EAMSY/A/H-21 

 

Tabel 3.3 

Instrumen Pengumpulan data  

Analisis Prasangka dan Keserakahan dalam Novel  Emak Aku Minta 

Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy 

No Kode Data FokusMasalah Deskripsi Interpretasi 

1   Antilokusi   

 2   Menghindar   

3   Diskriminasi   

4   Penyerangan Fisik   

5   Pelit atau Kikir   

6   Ketakutan 

Kehilangan 

  

7   Penghapusan Dasar 

Konflik 
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8   Kemenangan Satu 

pihak 

  

9   Kompromi 

 

  

 

3.6 Teknik Penelitian  

Teknik penelitian ini merupakkan suatu cara yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi pengumpulan data dan 

analisis data. 

3.6.1 Teknik Pengumpulan data  

Suatu strategi dalam melaksanakan penelitian disebut dengan teknik  

pengumpulan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

teknik pustaka. Teknik pustaka yaitu yang menggunakan sumber yang telah 

ditulis untuk mendapatkan datanya. Strategi simak dan catat, ialah sebagai 

instrumen kunci dalam melaksanakan pencatatan secara teliti, terarah dan teliti 

pada sumber datanya. Teknik ini meliputi pengumpulan data, intrumen penelitian 

dan pengolahan data.   

1. Peneliti membaca secara berulang-ulang dan membacanya secara keseluruhan 

novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy. Kegiatan  

ini peneliti akan memahami dan menghayati cerita yang dibaca.  

2.  Mengidentifikasi bentuk-bentuk prasangka dan keserakahan serta 

penyelesaian masalah mengenai kedua bentuk tersebut yang terdapat dalam 

novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy  sebagai 

objek penelitian.  
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3. Memberikan kode pada setiap kelas data kelompok sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

4. Mengklasifikasi data penelitian yang telah ditemukan dalam novel Emak Aku 

Minta Surgamu Ya karya Taufiqurraman Al-Azizy  

5. Mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang telah diklasifikasi.  

6. Menyajikan data yang diperoleh dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya 

karya Taufiqurraman Al-Azizy. 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

akurat. Teknik analisis deskripsi yang peneliti pakai untuk menganalisis penelitian 

ini. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengurutkan, mengklasifikasikan dan 

memberi tanda pada data, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus 

permasalahan yang akan dijawab. Penelitian ini mendeskripsikan hal-hal yang 

berkaitan dengan bagaimana bentuk prasangka dan keserakahan serta penyelesain 

masalah yang terjadi dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya 

Taufiqurraman Al-Azizy. Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Reduksi Data 

Data yang masih mentah, didapat melalui dokumentasi, akan dikelola terlebih 

dahulu dengan cara melakukan pencatatan. Hal tersebut, disebut dengan reduksi 

data, yaitu merangkum dan menajamkan data yang paling penting dan memilih 

data yang tidak perlu digunakan dalam penelitian. 
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b. Penyajian Data 

Selanjutnya yaitu penyajian data. Data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Semua data dimasukkan ke dalam instrument penelitian 

yang akan dideksripsikan, dan diinterpretasikan. Dalam analisis ini memaparkan 

pendekatan psikologi sastra khususnya dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya 

karya Taufiqurraman Al-Azizy. Sehingga dalam pemaparan data dapat 

mempermudah serta memahami data yang dikaji. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi setelah melakukan 

reduksi dan penyajian data. Proses terakhir ini akan disajikan dalamhasil analisis 

berdasarkan proses menjawab fokus penelitian. Dalam menarik kesimpulan 

dilakukan proses peninjauan kembali agar data yang diberikan merupakan data 

yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 


