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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. 

Dikategorikan penelitian kualitatif karena data dalam penelitian ini berupa data 

kata dan kalimat, kemudian hasil dari penelitian ini tidak megeneralisasi. Hasil 

penelitian ini hanya berlaku dalam penelitian konflik batik tokoh Mae dalam 

drama Mega-mega karya Arifin C. Noer. Penelitian ini menjabarkan dan 

menjelaskan bentuk konflik batin, faktor-faktor penyebab konflik batin, dan 

penyelesaian konflik batin tokoh Mae dalam drama Mega-mega dengan bentuk 

data berupa kata, kalimat, dan dialog.  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologi sastra. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi 

sastra karena penelitian ini mengintegrasikan manusia dengan psikologi dalam 

karya sastra. Pendekatan psikologi sastra sebagai alat untuk membedah 

permasalahan objek penelitian dalam hal ini konflik batin. Mengingat konflik 

batin merupakan konflik yang terjadi dalam hati, pikiran dan jiwa seseorang, 

seperti halnya konflik batin tokoh Mae dalam drama Mega-mega karya Arifin C. 

Noer. Terjadinya konflik batin disebabkan adanya pertentangan untuk menguasai 

diri dan memengaruhi tingkah laku seseorang, konflik batin juga  masih erat 

kaitannya dengan perilaku dan kepribadian seseorang. Tokoh Mae mengalami 

konflik batin dengan dirinya sendiri maupun konflik batin dengan tokoh lainnya. 
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Pendekatan psikologi sastra ini akan mencari bentuk, faktor-faktor penyebab, dan 

penyelesaian konflik batin tokoh Mae dalam drama Mega-mega.  

3.2 Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama Mega-mega 

karya Arifin C. Noer cetakan pertama terbit tahun 1999. Data yang didapat dalam 

penelitian ini adalah kata, kalimat, dan dialog yang mengandung konflik batin 

tokoh Mae.  

3.3 Indikator Penelitian  

Indikator penelitian merupakan titik fokus yang digunakan dalam 

mencari data. Melalui indikator, dapat diketahui data yang diperoleh sesuai 

atau tidak dengan masalah penelitian. Tujuan adanya indikator agar penelitian 

lebih terfokus pada masalah yang hendak dikaji. Indikator yang dijadikan titik 

fokus dalam mencari data tersaji dalam table berikut ini. 

3.1 Tabel Indikator 

Konflik Batin Tokoh Mae dalam drama “Mega-mega” Karya Arifin C. 

Noer 

No Fokus Masalah Indikator Deskripsi 

1.  Bentuk Konflik 

Batin 

1. Depresi  a) Keadaan tokoh yang terjadi 

ketika sedang sedih, murung, 

kecewa, dan menghadapi 

kesulitan sehingga 

menimbulkan patah semangat 

dan putus asa. 

  2. Obsesi   a) Keadaan tokoh ketika tidak 

dapat mengendalikan diri dari 

semua dorongan-dorongan 

untuk melakukan tindakan yang 

sangat diinginkannya. 

  3. Cemas  a) Perasaan kalut tokoh yang 

menyebabkan kekhhawatiran 

jika hal yang diinginkannya 

tidak dapat berjalan dengan 

baik. Akibatnya, timbul rasa 
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kecewa dan murung.  

  4. Rasa takut  a) Keadaan tokoh ketika sedang 

berada dalam situasi 

kekhawatiran, keragu-raguan 

dan rasa gelisah yang sangat 

kuat. 

  5. Rasa tidak aman  a) Keadaan ketika tokoh merasa 

dirinya tidak aman dan 

kurangnya keyakinan diri untuk 

menghadapi ketidakpastian dari 

situasi yang dialaminya. 

  6. Rasa bersalah  a) Perasaan tokoh ketika perilaku 

atau pikirannya itu dianggap 

kurang baik atau tercela. 

Perasaan ini timbul dari 

penilaian perilaku atau pikiran.  

  7. Perasaan tidak 

mampu 

a) Perasaan tokoh di mana ia 

merasa dirinya tidak sanggup 

dan tidak memiliki kualitas 

dalam memenuhi kebutuhan 

dirinya.  

b) Perasaan ini merupakan 

gambaran psikis seseorang yang 

merasa dirinya gagal dalam 

mencapai suatu hal.  

  8. Frustasi  a) Keadaan tokoh saat merasa 

kecewa dan tidak puas dengan 

pencapaiannya. 

  9. Marah  a) Keadaan tokoh yang muncul 

ketika sedang merasa sakit hati, 

tersinggung atau jengkel 

terhadap orang lain.  

  10. Sakit hati  a) Perasaan tokoh ketika sedang 

merasa tidak nyaman, terganggu 

dan merasa tersinggung dengan 

sikap atau pernyataan tokoh 

lain. 

b) Tokoh tidak dapat menerima 

sikap dan pernyataan tokoh lain 

dan hanya menyimpannya 

dalam hati.  

  11. Perasaan tidak 

puas 

a) Keadaan di mana tokoh yang 

merasa tidak puas terhadap 

tokoh lain atau sesuatu yang 

dilakukannya.  

  12. Perhatian  a) Keadaan di mana tokoh merasa 

cemas dengan tokoh lain 

mengenai apa yang mungkin 
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diambil dari dia, apa yang 

mungkin tidak ia peroleh, atau 

apa yang mungkin ia tawarkan 

pada orang lain. 

13.  Faktor-faktor 

Penyebab 

Konflik Batin  

1. Penyebab 

primer  

a) Suatu kondisi di mana tanpa 

kehadiran penyebab suatu 

gangguan atau konflik tidak 

akan muncul.  

  2. Penyebab 

predisposisi 

a) Suatu kondisi yang mendahului 

dan membuka jalan bagi 

kemungkinan terjadinya 

gangguan tertentu dalam 

kondisi & kondisi tertentu di 

masa mendatang. 

  3. Penyebab 

aktual  

a) Suatu kondisi yang langsung 

memberikan efek bagi 

terjadinya gangguan atau 

konflik. 

b) Penyebab ini juga bertindak 

sebagai pemicu. 

  4. Penyebab 

penguat 

a) Suatu kondisi yang cenderung 

mempertahankan atau menjaga 

perilaku maladaptif (perilaku 

yang menimbulkan 

ketidakbahagiaan dan 

membatasi kemampuan kita 

untuk berfungsi dalam peran 

yang diharapkan).  

14.  Bentuk 

Penyelesaian 

Konflik Batin 

1. Identifikasi  a) Tokoh menyelesaikan tegangan 

dengan meniru (mengimitasi) 

atau mengidentifikasikan diri 

dengan orang yang dianggap 

lebih berhasil memuaskan 

hasratnya dibanding dirinya 

  2. Represi  a) Tokoh menyelesaikan tegangan 

dengan mengubur perasaan-

perasaan cemas, mengancam, 

kehendak yang tidak sesuai 

harapan, serta keinginan yang 

mengganggu ke alam bawah 

sadar. 

  3. Reaksi 

kompromi  

a) Tokoh menyelesaikan tegangan 

dengan memindahkan energi 

psikis dari obyek satu ke obyek 

yang lain, sampai ditemukan 

obyek yang dapat mereduksi 

tegangan. 

  4. Displacement/ a) Tokoh menyelesaikan tegangan 
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pemindahan  dengan cara mengalihkan 

kepada sasaran lain, bukan 

sasaran yang sebenarnya dituju.  

  5. Fiksasi  a) Perilaku tokoh yang lebih 

terpaku pada tahap-tahap 

perkembangan awal karena 

mengambil langkah ketahap 

selanjutnya membuat 

kecemasan dalam diri.  

b) Perilaku tegar yang ingin 

mempertahankan ketidakgunaan 

dan ketidaksesuaian. 

  6. Regresi  a) Perilaku tokoh yang kembali ke 

tahap lebih awal atau tingkat 

perkembangan yang primitif. 

Seperti, tingkat kekanak-

kanakan atau perilakunya ini 

tidak sesuai dengan usianya. 

  7. Intelektualisasi a) Tokoh ini akan menghadapi 

situasi yang semestinya bisa 

menimbulkan perasaan tertekan 

juga agar menjauh dari 

persoalan. 

b) Dengan mekanisme 

intelektualisasi, tokoh bisa 

mengurangi pengaruh tidak 

menyenangkan untuk dirinya 

sebagai cara mengatasi stress, 

depresi dan sekaligus 

memberikan kesempatan untuk 

dirinya agar lebih bisa meninjau 

masalah lebih obyektif. 

  8. Rasionalisasi  a) Tokoh menyelesaikan tegangan 

dengan cara membuktikan 

bahwa perilakunya itu masuk 

akal (rasional) dan dapat 

disetujui oleh dirinya sendiri 

dan tokoh lain.  

Keterangan: 

a) BKB : Bentuk Konflik Batin  

b) FPKB : Faktor-faktor Penyebab Konflik Batin  

c) PKB : Penyelesaian Konflik Batin  

d) KB : Konflik Batin  

e) DEP : Depresi  

f) OBSES : Obsesi  

g) CEM : Cemas  

h) RT :  Rasa Takut  
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i) RTAM : Rasa Tidak Aman  

j) RBER : Rasa Bersalah  

k) PTM : Perasaan Tidak Mampu  

l) FRUS : Frustasi  

m) MAR : Marah  

n) SH : Sakit Hati  

o) PTP : Perasaan Tidak Puas  

p) PER : Perhatian  

q) PPRIM : Penyebab Primer  

r) PPRE : Penyebab Predisposisi 

s) PAKTU : Penyebab Aktual  

t) PPENG : Penyebab Penguat  

u) IDN : Identifikasi  

v) REP : Represi 

w) RK : Reaksi Kompromi  

x) DIS : Displacement 

y) FIK : Fiksasi  

z) REG : Regresi 

aa) INTEL : Intelektualisasi 

bb) RAS : Rasionalisasi 

  

Guna mempermudah penyajian data dalam instumen penelitian, 

maka dilakukan proses kodifikasi atau egi data. Kodifikasi tersebut disesuaikan 

dengan data yang ada. Kodifikasi bertujuan agar dapat memudahkan penelitian 

dalam proses pengumpulan data. Agar lebih mudah memahami kode-kode data 

yang diberikan, maka disajikan kode-kode tersebut dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 

Pengkodean 

 

No Deskripsi Kode Kode 

1.  Konflik Batin KB 

2.  Bentuk Konflik Batin BKB 

3.  Faktor-faktor Penyebab Konflik Batin  FPKB 

4.  Penyelesaian Konflik Batin PKB 

5.  Mega-mega  MM 

6.  Arifin C. Noer ACN 

7.  Halaman  H 

 Contoh: ACN/MM/BKB/H-1  
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3.4 Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini instrumen penelitiannya adalah peneliti. Untuk 

mempermudah peniliti dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan seperangkat 

alat yang membantu berjalannya penelitian. Perangkat yang dimaksud adalah 

pedoman analisis bentuk konflik batin, faktor-faktor penyebab konflik batin, dan 

bentuk penyelesaian konflik batin . Tentang perangkat yang dimaksud dijelaskan 

sebagai berikut ini. 

Tabel 3.3 

Format Pendataan Konflik Batin Tokoh Mae dalam Drama “Mega-mega” 

Karya Arifin C. Noer 

 

No Kode 

data 

Data Bentuk Konflik Batin Penyebab 

Konflik 

Batin 

Penyelesaian 

Konflik 

Batin 

Keterangan 

   de

p 

pe

r 

sh ce

m 

r

t 

m

a

r 

p

p

r

i 

p

p

r

e 

p

a

k

t

u 

pp

en

g 

r

e

p 

i

n

t

e

l 

d

i

s 

ras   

1.                  

 

Keterangan: 

Bentuk Konflik Batin:    

a. Depresi  

b. Perhatian  

c. Sakit hati  

d. Cemas  

e. Rasa takut  

f. Marah   
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Penyebab Konflik Batin:  

a. Penyebab primer  

b. Penyebab predisposisi 

c. Penyebab aktual  

d. Penyebab penguat  

Penyelesaian Konflik Batin: 

a. Represi  

b. Intelektualisasi 

c. Rasionalisasi  

d. Displacement 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu harus 

mengetahui prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan  data. Tahap-

tahapnya yakni, sebagai berikut ini. 

a. Pembacaan Dekat, peneliti membaca dan memahami keseluruhan sumber 

data naskah drama Mega-mega karya Arifin C. Noer secara cermat, teliti, dan 

terarah. Observasi ini merupakan tahap awal peneliti untuk memahami 

keseluruhan isi cerita, peneliti melakukan pembacaan naskah drama secara 

berulang-ulang.  

b. Dokumentasi, pada saat pembacaan naskah drama, peneliti mencatat hal-hal 

yang berkaitan dengan tokoh Mae, dan mengutip beberapa dialog yang 

dianggap menggambarkan karakter tokoh. Peneliti juga melakukan 

pencatatan dan penandaan kata, kalimat, dan dialog tokoh Mae yang 

berkaitan dengan konflik batin.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Data yang 

didapat dari hasil pengumpulan data berupa kata, kalimat, dan dialog dalam 
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naskah drama Mega-mega. Adapun tahapan-tahapan analisis data yakni, sebagai 

berikut ini. 

a. Mengidentifikasi dan menyeleksi data sesuai dengan rumusan masalah.  

b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul berdasarkan rumusan masalah.  

c. Melakukan analisis terhadap bentuk konflik batin tokoh Mae dalam drama 

Mega-mega karya Arifin C. Noer. 

d. Melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab konflik batin tokoh Mae 

dalam drama Mega-mega karya Arifin C. Noer.  

e. Melakukan analisis terhadap bentuk penyelesaian konflik batin tokoh Mae 

dalam drama Mega-mega karya Arifin C. Noer.  

f. Membuat simpulan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan. Yakni, 

penelitian tentang “Konflik Batin Tokoh Mae dalam Drama Mega-mega 

Karya Arifin C. Noer”.   

3.7 Tahap-tahap Penelitian 

Pada tahap-tahap penelitian ini peniliti menjabarkan langkah-langkah 

penelitian yang dilakukan mulai awal hingga akhir, sebagai berikut ini. 

a. Persiapan  

Pada tahap pertama ini, peneliti melakukan observasi dengan 

pembacaan tahap awal naskah. Peneliti membaca dan memahami isi dari cerita 

dalam naskah drama Mega-mega karya Arifin C. Noer. Setelah membaca dan 

memahami naskah drama, peneliti mendapatkan rumusan masalah yang akan 

dibahas.  
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b. Penelitian  

Langkah selanjutnya, setelah melakukan observasi peneliti 

mendapatkan tiga rumusan masalah. Pertama membahas tentang bentuk konflik 

batin yang dialami tokoh Mae, kedua membahas tentang faktor-faktor penyebab 

konflik batin tokoh Mae, dan ketiga membahas tentang bentuk penyelesaian 

konflik batin tokoh Mae. Setelah mendapatkan rumusan masalah peneliti 

mengidentifikasi dan menyeleksi beberapa data yang menjawab rumusan masalah 

sesuai dengan teori yang digunakan untuk menganalisis data tersebut yakni, teori 

psikologi sastra. Peneliti sebagai instrumen di sini berperan aktif dalam penelitian, 

karena peneliti sebagai partisipan melakukan penelitiannya dari awal hingga akhir 

dan bertanggungjawab dengan penelitiannya.   

c. Pengolahan Data  

Setelah data yang diinginkan terkumpul dan lengkap, peneliti 

melakukan reduksi data. Pada kegiatan ini data yang diperoleh ditulis dalam 

bentuk laporan/data yang terperinci. Laporan disusun berdasarkan data yang 

diperoleh, kemudian data dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok saja, dan fokus 

pada hal-hal yang penting. Peneliti juga mengkategorisasikan data menurut pokok 

permasalahan yaitu, bentuk konflik batin, faktor-faktor penyebab konflik batin, 

dan bentuk penyelesaian konflik batin tokoh Mae dalam drama Mega-mega karya 

Arifin C. Noer. Kemudian, dilakukan analisis menggunakan kajian psikolgi 

sastra.. Setelah peneliti menganalisis secara keseluruhan dari hasil penelitian 

tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian konflik batin 

tokoh Mae dalam drama Mega-mega karya Arifin C. Noer. 


