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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini berisi 

tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, instrumen 

penelitian, indikator, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yakni  

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya. Sehingga, jenis penelitian ini dirasa paling tepat 

untuk mengungkapkan gejala yang secara dominan muncul sebagai aspek 

permasalahan dalam novel.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah psikologi sastra tentang pola asuh. Pendekatan psikologi sastra digunakan 

karena penelitian ini merupakan penelitian yang berlandaskan pada pusat aktivitas 

kejiwaan tokoh utama. Pendekatan psikologi sastra merupakan pendekatan yang 

sesuai dengan penelitian ini karena berhubungan dengan pengkajian yang 

mencerminkan perwatakan tokoh utama yang mengalami masalah dalam 

hubungan tekanan batin yang dialami oleh tokoh utama. Psikologi perkembangan 

menjadi tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini karena memahami tingkah 

laku tokoh utama dalam perkembangnya dan latar belakang yang 

mempengaruhinya. Penelitian ini akan membahas tentang sikap pengasuhan orang 

tua terhadap tingkah laku anak yang memiliki tabiat calabai yang tercermin dalam 

perilaku tokoh utama dalam karya sastra. 

3.2 Metode Penelitian 

Penggunaan metode dalam penelitian adalah metode deskriptif  kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan 
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menginterpretasi data-data tertulis yang berupa kutipan-kutipan data, kalimat, 

serta satuan cerita yang berupa pemikiran pengarang terkait pola asuh keluarga 

terhadap tokoh utama. Semuanya itu terdapat dalam sumber data, sehingga 

penelitian ini bukan berbentuk angka-angka melainkan deskripsi bahasa. Cara 

kerja metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian dilanjutkan dengan analisis. Fakta-fakta yang ditemukan dari subyek 

akan diuraikan berdasarkan fokus penelitian. Maka, penelitian menggunakan 

metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan pola 

asuh keluarga yang diterima oleh tokoh utama yang terdapat dalam novel Calabai 

karya Pepi Al-Bayqunie, dengan menggunakan metode penelitian ini data yang 

terkumpul dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.3 Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel  Calabai karya Pepi Al-

Bayqunie edisi pertama. Novel ini diterbitkan oleh Javanica PT Kaurama Buana 

Antara pada bulan Oktober tahun 2016 dengan tebal 385 halaman. 

3.3.2 Data Penelitian 

Data adalah catatan yang terdiri dari kumpulan fakta berhubungan dengan 

tujuan penelitian. Data  yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kutipan-

kutipan data, kalimat, serta satuan cerita yang berupa pemikiran pengarang terkait 

pola asuh keluarga terhadap tokoh utama dalam novel Calabai  karya Pepi Al-

Bayqunie. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data yang berkaitan 

dengan bentuk pola asuh, dan dampak pola asuh terhadap pembentukan sikap dan 

karakter tokoh utama dalam Calabai  karya Pepi Al-Bayqunie. 
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 3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri (human interest). Dalam penelitian ini bertugas untuk menetapkan 

fokus permasalahan, memilih informan yang sesuai, sehingga tepat dalam 

mendukung penelitian yang disebut sebagai sumber data. Melakukan 

pengumpulan data sebagaimana agar dapat mengidentifikasi secara jelas apa saja 

fenomena dan persoalan yang tertangkap dalam cerita, dan langkah terakhir 

memberikan analisis yang sesuai dengan data yang telah diperoleh. 

Langkah-langkah menyusun instrumen memiliki titik tolak pada variabel-

variabel yang ditetapkan sendiri oleh peneliti. Selanjutnya dengan variabel yang 

ada dijelaskan secara definitif, atau disebut definisi operasional. Kemudian, 

ditentukan indikator yang sebagai aspek yang dikaji dalam penelitian. 

Berdasarkan indikator, peneliti dapat menjabarkan beberapa pertanyaan dan 

pernyataan. Indikator yang dibuat berasal dari sumber informasi yang akurat 

berdasarkan wawasan dan teori-teori yang relevan. Berikut gambaran indikator 

yang disimpulkan oleh peneliti: 

Tabel 3.4.1 

Instrumen Penelitian 

No Aspek Kode Indikator Data Interpretasi 

1. Pola Asuh Otoritarian C/2016/2/PAOT    

2. Pola Asuh Memanjakan C/2016/2/PAM    

3. Pola Asuh Otoritatif C/2016/2/PAOF    

4. Dampak Pola Asuh C/2016/2/DPA    
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Keterangan 

C : Judul Novel Calabai 

2016 : Tahun Terbit Novel 

1,2,3 : Halaman kutipan buku 1 dan seterusnya 

Rumusan Masalah 

BPA : Bentuk Pola Asuh  

DPA : Dampak Pola Asuh 

Aspek Kajian 

OT : Otoritarian 

M : Memanjakan 

OF : Otoritatif 

Wujud tabel di atas, dapat dilihat melalui indikator sebagai penanda dari 

setiap fokus permasalahan yangdikaji dalam rumusan masalah penelitian. 

Indikator yang tertulis diambil dari  perincian definisi maupun aspek lain yang 

berhubungan erat dengan aspek yang dikaji di setiap permasalahan. Hal ini dapat 

dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.4.2 

Indikator Penelitian 

Pola Asuh Keluarga Pada Tokoh Utama dalam Novel Calabai Karya Pepi Al-

Bayqunie (Kajian Psikologi Perkembangan)  

Fokus Aspek yang Dikaji Indikator 

1. Bentuk-bentuk 

penerapan pola 

asuh keluarga 

terhadap tokoh 

utama 

1. Penerapan pola 

asuh otoritarian 

 

 

 

a. Orang tua membatasi sikap dan perilaku 

anak sesuai dengan kehendak yang 

ditetapkan 

b. Orang tua mendesak anak untuk 

mematuhi dan menjalankan perintah 
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2. Penerapan pola 

asuh memanjakan 

 

 

 

 

 

 

3.  Penerapan pola 

asuh otoritatif  

c. Orang tua kerap memberikan hukuman 

fisik kepada anak  

d. Oang tua tidak memberikan kesempatan 

kepada anak untuk bermusyawarah 

dalam mengungkapkan pendapat 

a. Orang tua memperlakukan anak dengan 

sikap yang lembut dan bersahabat 

b. Orang tua bersikap menerima dan 

memahami kondisi tanpa memberikan 

tuntutan dan kendali kepada anak 

c. Orang tua sangat terlibat dengan 

aktifitas anak 

 

a. Orang tua menunjukkan sikap responsif 

dalam kepedulian terhadap anak 

b. Orang tua memberikan kesempatan 

berdialog secara verbal kepada anak 

c. Orang tua memberi dorongan kepada 

anak untuk mandiri 

d. Orang tua selalu memberikan arahan 

dan bimbingan untuk kebaikan anak  

2. Dampak pola 

asuh terhadap 

pembentukan 

sikap tokoh 

utama 

 

 Dampak Positif 

 

1. Dampak pola 

asuh otoritarian 

 

 

2. Dampak pola 

asuh 

memanjakan 

 

 

 

 

Tidak ditemukan dampak positif dalam 

pola asuh otoritarian sesuai dengan teori 

yang digunakan.  

 

a. Anak akan menunjukkan sikap kreatif 

yang ada pada dirinya 

b. Anak akan menjadi percaya diri karena 

mendapatkan dukungan penuh dari orang 

tua  
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3. Dampak pola 

asuh otoritatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dampak Negatif 

 

1. Dampak pola 

asuh otoritarian 

 

 

 

 

 

 

2. Dampak pola 

asuh 

memanjakan 

 

 

 

 

a. Anak akan menunjukan prestasi dari 

hasil usaha yang mendapat dorongan dari 

orang tua 

b. Anak akan menunjukan perasaan penuh 

dengan bahagia, senang, gembira  

c. Anak akan dapat mengendalikan diri 

pada masalah yang dihadapi 

d. Anak akan memiliki rasa percaya diri 

karena mendapatkan dukungan dari 

orang tua 

e. Anak akan bertindak suportif dan 

mampu bekerja sama dengan orang lain  

f. Anak akan mampu mengatasi stres 

dengan baik 

 

 

 

a. Anak akan merasa tidak bahagia 

b. Anak akan merasa mudah cemas  

c. Anak memperlihatkan persaan penuh 

ketakutan 

d. Anak tidak mempunyai inisiatif 

e. Anak akan memiliki ketrampilan 

komunikasi buruk 

 

a. Anak akan bersikap mendominasi 

terhadap suasana yang dialami karena 

memiliki hubungan yang sangat dekat 

dengan orang tua 

 b. Anak akan menemukan kesulitan dalam 

bergaul 
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3. Dampak pola 

asuh otoritatif 

c. Anak akan menunjukkan sikap tidak 

bisa menghormati orang lain 

d. Anak akan kesulitan dalam 

mengendalikan diri ketika menghadapi 

masalah 

Tidak ditemukan dampak negatif dalam 

pola asuh otoritatif sesuai dengan teori 

yang digunakan.  

3.5 Teknik Penelitian  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, hasil 

penelitian berupa kata-kata yang dipaparkan berdasarkan kejadian yang telah 

terjadi dan dianalisis. Teknik ini merupakan penelitian yang berupa penelitian 

yang mengumpulkan data dan analisis isi di dalam karya sastra untuk 

menguraikan  isi, berupa cerita yang terdapat dalam teks novel. Uraian isi novel 

yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pola asuh serta dampak pola dalam novel 

Calabai karya Pepi Al-Bayqunie. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dari subjek penelitian yakni novel. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu 

penelitian ilmiah. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkna langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data sebagai berikut: 

1) Membaca dengan cermat novel Calabai  Karya Pepi Al-Bayqunie untuk 

menganalisis kajian psikologi perkembangan melalui pola asuh keluarga 

terhadap tokoh utama (Saidi) yang terdapat pada novel tersebut. 



43 
 

2) Mengidentifikasi kajian pola asuh yang ada pada novel tersebut. Dalam 

mengidentifikasi kajian pola asuh pada novel tersebut, penulis membatasi 

pada (a) bentuk pola asuh, (b) dampak pola asuh. 

3) Memberikan kode pada setiap data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

4) Mengidentifikasi data penelitian yang telah diperoleh. 

5) Mendeskripsikan dan mengintrepetasi data yang telah ditemukan dalam novel 

Calabai. 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk membuktikan atau memperoleh 

hasil penelitian, mencapai tujuan penelitian yang telah diciptakan. Analisis data 

pada penelitian ini, menggunakan tenik analisis deskriptif. Penelitian 

mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang pentin saja. Penelitian melakukan proses rsduksi 

data melalui proses pengumpulan data  sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari 

kutipan-kutipan, kata-kata, kalimat, serta satuan cerita yang ada di novel. 

Mengingat banyaknya data yang diperoleh secara beragam dan perlu dilakukan 

mengklarifikasikan data. Oleh karena itu perlu dilakukan reduksi data dengan 

merangkum data yang di peroleh serta memfokuskan pada aspek-aspek yang akan 

dikaji saja. 
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b) Penyajian data 

 Penyajian data merupakan proses selanjutnya setelah adanya proses 

reduksi data. Dalam penyajian data, seluruh data yang selanjutnya akan dianalisis, 

dideskripsikan, dan diinterpretasikan. Analisis sastra dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan tinjauan psikologi 

perkembangan khususnya dalam karya sastra novel yaitu novel Calabai karya 

Pepi Al-Bayqunie dengan menganalisis satuan cerita yang berkaitan dengan 

perlawanan budaya. 

c) Penarikan Kesimpulan 

 Dalam melakukan proses penarikan kesimpulan dilakukan proses 

pemahaman ulang dari keseluruhan analisis dan dilakukan peninjauan kembali 

supaya mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

 


