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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan cara kerja peneliti dalam 

menganalisis karya sastra. Adapun cara kerja analisis yang dimaksud adalah penjabaran 

mengenai hal-hal yang meliputi: (1) pendekatan penelitian, (2) metode penelitian, (3) sumber 

data dan data penelitian, (4) prosedur pengumpulan data, (5) teknik pengumpulan data, (6) 

pengecekan keabsahan data  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan sebagai suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan oleh seseorang 

sewaktu mengapresiasi karya sastra dapat bermacam-macam. Keanekaragaman pendekatan 

yang digunakan itu dalam hal ini lebih banyak ditentukan oleh (1) tujuan dan apa yang akan 

diapresiasi lewat teks sastra yang akan dibacanya, (2) kelangsungan apresiasi itu terproses 

lewat kegiatan bagaimana, dan (3) landasan teori yang digunakan dalam kegiatan apresiasi. 

Pemilihan dan penentuan pendekatan tersebut tentu sangat ditentukan oleh tujuan 

pengapresiasi itu sendiri (Aminuddin, 1987: 40). 

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Karena 

penelitian ini menyajikan sebuah data yang bukan dalam bentuk angka, akan tetapi deskripsi. 

Penulis menggunakan penelitian ini karena data yang diperoleh dari hasil simak dan catat. 

Penelitian kualitatif secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu konsep keseluruhan untuk 

mengungkapkan rahasia sesuatu, yang dilaksanakan dengan menghimpun data dalam keadaan 

cara kerja yang sistematik (Nawawi, Martini 1994:175).  

Pendekatan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konteks. Penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi 

yang bersifat kreatif dan memiliki fokus yang jelas. Dari definisi di atas dapat uraikan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan atau proses untuk mengumpulkan data 
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mengenai suatu kondisi dalam kehidupan sosial. Dengan cara penelitian ini maka peneliti 

akan lebih relevan dan lebih sistematis untuk mendapatkan hasil data yang akurat. 

Tujuan pendekatan adalah pengakuan terhadap hakikat ilmiah objek ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan lebih dekat dengan bidang studi tertentu. 

Dalam pendekatan terkandung manfaat penelitian yang akan diharapkan, baik secara teoretis 

maupun praktis, baik terhadap peneliti secara individu maupun masyarakat pada umumnya. 

Dengan demikian, pendekatan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra khususnya psikologi yang 

dikemukakan Abraham Maslow. Pendekatan psikologi dalam penelitian ini digunakan 

sebagai titik tolak dalam mengkaji karya sastra yang berkaitan dengan Rumusan masalah 

Karakterisasi tokoh utama atau Kebutuhan-kebutuhan karakterisasi dalam novel Kembang 

Jepun. 

3.2 Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan fakta-

fakta berupa kalimat atau kutipan-kutipan, paragraf, percakapan, monolog dan bukan berupa 

angka-angka pada novel Kembang Jepun karya Remy Sylado sesuai dengan rumusan 

masalah. 

Metode penelitian merupakan alat atau cara kerja yang digunakan peneliti untuk 

menganalisis penelitiannya. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif, yaitu memaparkan data secara logika ilmiah bukan berupa angka, jumlah, dan 

presentase agar mudah dipahami dan disimpulkan. Menurut (Nawawi, Martini 1994:73) 

menjelakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki, dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Hal ini 

berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar ada  data atau fakta yang terkumpul harus diolah 

dan ditafsirkan.  
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Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk meneliti suatu objek, suatu 

pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah mendeskripsikan 

data, atau memberikan gambaran secara sistematis. Metode deskripsi ini dilakukan agar 

dalam penelitian dapat tertata sesuai prosedur. Penelitian tanpa metode sulit dalam 

pencapaian target. Karena dalam metode deskripsi dalam penelitian bahasa tidak terbatas 

pengumpulan data, namun meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Selain itu, 

data yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. 

3.3 Data danSumber Data 

 Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data adalah novel “Kembang Jepun” 

karya Remy Salado yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama 

Januari 2003, dengan jumlah halaman 328 halaman. 

 Sesuai dengan sumber data yang digunakan dan berdasarkan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka wujud data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan dialog dan 

paragraf-paragraf yang memiliki kerelevanan dengan permasalahan penelitian tentang 

karakteristik tokoh utama dalam novel Kembang Jepun karya Remy Sylado.   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengempulan data pada penelitian ini dilakukan sesuai prosedur pengumpulan data. 

Data yang digunakan dapat berupa catatan atau dokumen pribadi mengenai data-data yang 

akan digunakan, seperti buku, jurnal, dan sebagainya. Data-data yang telah terkumpul, 

selanjutnya dikelompokkan dan dideskripsikan sesuai dengan fokus masalah dan rumusan 

masalah yang akan diteliti. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menggunakan reduksi data 

Sugiyono (2015: 92). Reduksi data dipilih, karena dapat membantu peneliti untuk 

mengelompokkan data dalam novel Kembang Jepun, yang selanjut dideskripsikberupa fakta-

fakta, kalimat-kalimat, kutipan-kutipan yang terdapat pada dokumen pribadi sesuai dengan 

fokus masalah dan rumusan masalah yang diteliti yaitu karakterisasi tokoh utama dan 
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kebutuhan karakterisasi. Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses pengumpulan 

data. 

1) Membaca dengan cermat novel “Kembang Jepun” karya Remy Salado secara 

berulang-ulang untuk memahami karakterisasi tokoh utama dalam novel tersebut. 

2) Mengidentifikasi dan mengelompokkan bagian-bagian teks novel yang memiliki 

kerelevanan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu karakterisasi pada tokoh utama 

dalam pandangan teori Abraham Maslow dan cara pengarang mengungkapkan sikap 

tokoh utama. 

3) Memberikan kode pada setiap data yang berupa kutipan dialog dan paragraf yang 

berhubungan dengan karakterisasi tokoh utama dalam pandangan teori Abraham 

Maslow dan cara pengarang mengungkapkan karakteristik tokoh utama. 

Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mempermudah proses analisa data 

sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu 

kajian psikologi sastra. Selanjutnya untuk mempermudah dalam pengolahan data, peneliti 

menggunakan table instrumen penjaring data, sebagai berikut:  

3.4.1 Tabel indikator Karakterisasi dan Kebutuhan-kebutuhan tokoh utama dalam 

novel kembang jepun 

No Aspek yang diteliti  Fokus  Indikator 

1. Karakterisasi tokoh 

utama 

Sabar  1. Tahan dalam 

menghadapi cobaan 

2. Tidak mudah putus asa 

Mandiri  1. Tidak merepotkan 

orang lain 

Agresif  1. Cenderung ingin 

melakukan segala 

sesuatu yang diinginkan 

2. Kebutuhan psikologi 

humanistik 

Aktualisasi diri  1. Menikmati pengalaman 

baru 

 

Kebutuhan harga diri 1. Memiliki keinginan 

untuk mendapatkan 
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pengakuan dari 
lingkungannya. 

Kebutuhan dimiliki dan 

cinta 

1. 1.Menjalin hubungan 

dengan oran lain 

Kebutuhan keamanan 1. Memiliki keinginan 

akan jaminan keamanan 

bagi diri sendiri 

 

3.5 Teknik pengolahan data 

Teknik pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data. 

Teknik analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari, mengelompokkan, serta 

menyusun ke dalam pola berbentuk tabel yang kemudian dideskripsikan dan diinterpretasi 

sesuai dengan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2015:89). Berikut merupakan tahapan 

dari pengolahan data. 

1) Membaca kembali dan mencermati data-data yang telah dikelompokan berdasarkan 

fokus masalah, rumusan masalah dan indikator. 

2) Data-data yang telah sesuai, dikelompokkan sesuai dengan fokus masalah dan 

rumusan masalah yang indikatonya telah diberi kode. Pengkodean dimaksudkan untuk 

mempermudah penelitian. 

3) Data-data yang telah sesuai dengan fokus masalah dan rumusan masalah 

3.6.1 Tabel penjaring data karakterisasi tokoh utama “Sabar” 

No. Aspek Data Kode Deskripsi Interpretasi 

1. Tahan dalam 

menghadapi cobaan 

 

 KJ/hal-/br-   

 

Keterangan : 
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KJ : Kembang jepun 

Hal : Halaman kutipan yang di pakai sebagai data 

Br : Baris kutipan yang di pakai sebagai data 

 

3.6.2 Tabel penjaring data kebutuhan tokoh utama “Aktualisasi diri” 

No. Aspek Data Kode Deskripsi Interpretasi 

1. Menikmati 

pengalaman baru 

 KJ/hal-/br-   

 

Keterangan : 

KJ : Kembang jepun 

Hal : Halaman kutipan yang di pakai sebagai data 

Br : Baris kutipan yang di pakai sebagai data 
 

4) Data-data yang telah dimasukkan ke dalam tabel penjaring kemudian dideskripsikan, 

salanjutnya diinterpretasikan. Maksud dari interpretasi adalah memberi pendapat atau 

tafsiran sesuai dengan pokok pemasalahan yang diteliti yaitu karakterisasi tokoh 

utama pada novel Kembang jepun 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan  

 Pengecekan keabsahan temuan ini berisi uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk 

memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, perlu 

diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah ditentukan, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Membaca dan mengamati sumber data dengan baik dan benar supaya bisa memahami 

isinya. 

2) Membaca beberapa buku teori yang sesuai dengan teori yang digunakan yaitu buku 

mengenai psikologi sastra, dan karakterisasi. 
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3) Memilih data berupa percakapan dalam sumber data yang sudah dikaitkan dengan 

teori. 


