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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005, h.4)

metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari

orang–orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan

pada individu dan lingkungannya secara holistik, jadi dalam hal ini

tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu

keutuhan. Banister, dkk menambahkan bahwa dalam penelitian

kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu cara sederhana, yang sangat

longgar, yaitu suatu penelitian yang interpretatif terhadap suatu masalah

dimana peneliti merupakan sentral dari pengertian atau pemaknaan

yang dibuat mengenai masalah itu (Alsa, 2003, h.30).

Santrocks (dalam Poerwandari, 1998, h.29) menyatakan bahwa

penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya

deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar foto,

rekaman video yang kemudian diterjemahkan ke dalam pandangan–

pandangan dasar interpretatif dan fenomenologis. Pandangan dasar

tersebut adalah realitas sosial yaitu sesuatu yang subjektif dan

diinterpretasikan bukan sesuatu yang berada di luar individu, manusia
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tidak secara sederhana mengikuti hukum–hukum alam di luar diri,

melainkan menciptakan rangkaian makna dalam menjalani

kehidupannya, ilmu didasarkan pada pengetahuan sehari–hari yang

bersifat induktif dan tidak bebas nilai, penelitian bertujuan untuk

memahami kehidupan sosial.

Paradigma yang dipakai pada penelitian kualitatif ini adalah

paradigma fenomenologis. Moleong (2005, h.15) menyatakan bahwa

penelitian yang menggunakan paradigma ini lebih menekankan aspek

subjektif dan perilaku orang dengan masuk ke dalam dunia konseptual

subjek yang diteliti. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin

dicapai peneliti, yaitu mengungkap lebih mendalam, menganalisis serta

memberikan gambaran tentang dampak psikologis dari pengalaman

subjektif remaja korban perceraian yang orang tuanya bercerai pada

masa anak–anak.

A. Subjek Penelitian

Teknik pengambilan subjek pada penelitian ini adalah

menggunakan purposive sampling, yaitu sekelompok subjek yang

memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dilihat memiliki

kesamaan yang erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang

sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2001, h.82).

Ciri–ciri subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Remaja berusia 17 – 22 tahun.

2. Orangtuanya telah bercerai saat subyek berusia 0-11 tahun.

3. Mampu berkomunikasi secara verbal dengan baik.
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B. Metode Pengumpulan Data

Metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian kualitatif

sifatnya terbuka, luwes, dan sangat beragam, disesuaikan dengan

masalah, tujuan penelitian serta sifat dari obyek yang diteliti. Dalam

penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian

yang utama dalam pengumpulan data (Poerwandari, 1998, h.40).

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005, h.157)

mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif

adalah “kata-kata” dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen, dan lain–lain.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab lisan,

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang

satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya

dengan telinga sendiri, merupakan alat pengumpul informasi

langsung untuk berbagai jenis data social baik yang terpendam

(latent) maupun manifest (Hadi, 1987, h. 217).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas

terpimpin, yaitu interviewer membawa kerangka pertanyaan

untuk disajikan, tetapi cara penyajian pertanyaan diajukan

diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer (Hadi, 2000,

h.207).

Informasi umum yang akan diungkap melalui wawancara

diantaranya adalah :
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a. Latar belakang subjek penelitian (data pribadi subjek),

b. Lamanya perceraian orangtua,

c. Keadaan keluarga sebelum perceraian,

d. Interaksi sosial sebelum perceraian,

e. Keadaan keluarga setelah perceraian,

f. Interaksi sosial setelah perceraian,

g. Perubahan yang dirasakan setelah terjadi perceraian,

h. Dampak perceraian yang dialami subjek saat remaja

i. Sudut pandang subjek mengenai perceraian.

Wawancara juga akan dilakukan kepada orang–orang

disekitar subjek (saudara, orang tua, dan teman) agar informasi

yang didapat mengenai subjek, baik sebelum maupun setelah

terjadi perceraian dapat lebih mendalam.

Beberapa topik pertanyaan yang akan diajukan adalah :

a. Keadaan keluarga subjek sebelum dan sesudah perceraian,

b. Sikap subjek sebelum dan sesudah perceraian,

c. Cara berinteraksi subjek sebelum dan sesudah perceraian,

d. Perkembangan psikologis subjek sesudah perceraian.

Pertanyaan–pertanyaan tersebut nantinya akan

dikembangkan lagi agar dapat menggali informasi mengenai

subjek. Dalam wawancara yang diajukan kepada subjek dan

orang–orang disekitarnya, peneliti akan menggunakan alat bantu

perekam, alat tulis dan buku catatan.
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2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dari perilaku seseorang dan

fenomena–fenomena yang diselidiki dicatat secara sistematik

(Hadi, 2000, h.136). Moleong menambahkan bahwa observasi

digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi

motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, dan

sebagainya. Selain itu dapat membuat peneliti dapat melihat cara

pandang dari sisi subjek pada saat itu (2007, h.175).

Metode observasi yang digunakan adalah metode observasi

non partisipan atau pengamatan murni, yaitu peneliti mengamati

aktivitas subjek tanpa ikut campur dalam kegiatan subjek yang

sedang berlangsung. Tujuan digunakannya metode ini adalah

agar peneliti dapat membedakan perilaku subjek saat

diwawancara dan saat observasi.

Observasi yang dilakukan terhadap subjek diantaranya :

a. Penampilan fisik subjek (cara berpakaian, bersepatu dan

berdandan),

b. Keadaan lingkungan tempat tinggal subjek,

c. Cara berinteraksi subjek,

d. Bahasa tubuh subjek saat wawancara berlangsung.

3. Tes Grafis

Tes grafis merupakan tes proyektif, dan dapat mendukung

hasil penelitian. Pada tes ini, subjek diminta untuk menggambar

orang, pohon dan rumah pohon orang. Waktu pengerjaan yang

diberikan adalah tujuh menit  untuk gambar pohon dan orang,
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serta 15 menit untuk menggambar rumah pohon orang. Selama

subjek menggambar, peneliti melakukan observasi terhadap

komentar, bagian gambar yang merasa sulit untuk digambar, dan

urutan dalam menggambar. Setelah itu, subjek diminta untuk

memberikan keterangan mengenai hasil gambarnya, seperti

nama, usia, dan aktivitas yang sedang dilakukan.

Menurut Machover interpretasi tes grafis pada dasarnya

bersifat kualitatif dan banyak mengandung generalisasi yang

didasarkan pada indikator–indikator tunggal (Anastasi, 1998,

h.60).

C. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005, h.248) analisis

data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang

dapat dikelola, mensintesiskannya, membuat ikhtisar dan membuat

indeks. Kemudian membuat kategori data yang mempunyai makna,

mencari dan menemukan pola dan hubungan–hubungan, serta membuat

temuan–temuan umum.

Tahap – tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis data

diantaranya dengan :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber,

2. Mengkategorisasikan data yang diperlukan,

3. Menyusun interpretasi hasil tes Grafis,
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4. Membuat analisa dampak psikologis pada remaja korban

perceraian yang orang tuanya bercerai saat masa anak–anak.

5. Membuat kesimpulan.

D. Uji Keabsahan Data

Pengujian suatu validitas penelitian dapat dilakukan dengan

beberapa cara, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan

pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial,

kajian kasus negatif dan pengecekan anggota (Moleong, 2005, h.327).

Teknik–teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan

1. Ketekunan dan keajegan pengamatan

Yaitu menemukan cirri-ciri dan unsure dalam situasi yang

sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong,

2005, 327).

2. Triangulasi

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding

data (Moleong, 2005, 328).

3. Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi

Dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan dosen

pembimbing dan teman–teman sejawat.


