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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alsa (2011, h. 29) 

pendekatan kualitatif memiliki asumsi bahwa manusia adalah sosok yang 

aktif, memiliki kemauan yang bebas, perilaku manusia tidak berdasar 

hukum sebab akibat, serta perilaku individu ditentukan oleh budayanya. 

Kualitatif akan menjadi penelitian yang masuk akal dalam memahami 

obyek seperti ini. Penelitian kualitatif hakekatnya adalah penelitian 

lapangan atau field research yang umumnya dipergunakan oleh antropolog 

dan sosiolog. Alsa (2011, h. 30) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 

sering diungkap sebagai penelitian naturalistic oleh bidang psikologi dan 

pendidikan karena peristiwa yang terjadi ataupun masalah individu yang 

ingin diteliti terjadi secara natural. Banister, dkk (dalam Alsa, 2011, h. 30) 

penelitian kualitatif didefinisikan sebagai cara yang longgar dan sederhana, 

yaitu penelitian yang interpretatif terhadap masalah dimana pusat 

pemaknaan atau pengertian yang dibuat mengenani masalah adalah peneliti 

sendiri.  

Ungkapan yang dinyatakan Alsa (2011, h. 31) dengan dilakukannya 

pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengembangkan fokus yang ingin 

diteliti saat mengumpulkan data, tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

yang khusus untuk menjawab sebuah hipotesis. Penelitian kualitatif 

memiliki kecenderungan mengumpulkan data dengan cara melakukan 

kontak langsung secara intensif pada subjek yang diteliti. 

Penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

memusatkan perhatian pada individu yang akan diteliti secara natural dan 

fokus terhadap hal-hal yang terjadi pada individu tersebut. 
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Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa pendekatan, salah 

satunya pendekatan fenomenologis. Bogdan and Biklen (dalam Alsa, 2011, 

h. 33) pendekatan fenomenologis adalah usaha dalam memahami sebuah 

makna dari peristiwa dan berpengaruh pada manusia dalam situasi tertentu. 

Alsa (2011, h. 33) mengemukakan adanya beberapa karakteristik 

pendekatan fenomenologis, antara lain: 

1. Tidak ada asumsi tentang hal-hal yang berarti bagi individu yang akan 

diteliti 

2. Memulai penelitian dengan keheningan supaya dapat menangkap hal 

yang sedang diteliti 

3. Memusatkan pada aspek subjektif perilaku individu dengan masuk 

dalam dunia konseptual subjek agar dapat memahami situasi 

kehidupan sehari-hari subjek 

4. Percaya akan banyak hal dalam kehidupan manusia untuk menafsirkan 

pengalaman-pengalaman yang ada melalui interaksi sesama individu 

dan hal ini adalah sebuah realita dan hasil yang dicapai secara sosial 

akan mengkonstruksikan realita yang ada 

5. Keseluruhan cabang pendekatan kualitatif memiliki pendirian bahwa 

subjek dilihat dari sudut pandang subjek itu sendiri, artinya peneliti 

menggunakan pandangan subjek yang ditelitinya. 

Penelitian dengan jenis pendekatan fenomenologis ini bertujuan 

mengetahui sesuatu yang terjadi pada subjek yang diteliti secara lebih 

mendalam tanpa adanya asumsi-asumsi yang berarti. Pendekatan 

fenomenologi akan menjadi metode dalam mengungkap tentang coping 

pasangan musisi demi mencapai keharmonisan keluarga, dengan melakukan 

pemahaman akan kehidupan subjek, serta memusatkan pada kehidupan 

subjek sehari-hari. 
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B. Subjek Penelitian 

Azwar (2013, h. 34) Subjek penelitian merupakan sumber yang 

memiliki data tentang variabel – variabel yang diteliti. Subjek penelitian 

adalah individu atau sekelompok orang yang dikenai kesimpulan hasil dari 

penelitian. Peneliti juga menggunakan purposive sampling, Creswell (2015, 

h. 407) dimana peneliti sengaja memilih subjek dan tempat untuk 

mengetahui fenomena yang ada. Penentuan subjek didasarkan pada 

pertimbangan peneliti, berdasar dari ciri dan sifat yang sudah diketahui 

sebelumnya. Peneliti dapat mengajukan permohonan rekomendasi pada saat 

wawancara berlangsung maupun pembicaraan informal dengan subjek yang 

sedang diteliti. Karakteristik subjek penelitian sebagai berikut : 

1. Usia perkawinan berusia nol hingga lima tahun, Handayani (2015, h. 

2) dengan pertimbangan bahwa usia pernikahan ini adalah usia 

pernikahan yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kurang 

stabil. 

2. Pasangan suami istri dan keduanya bekerja sebagai musisi 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara 

dan observasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah percakapan dalam maksud tertentu. 

Moleong (2000, h. 135) mengatakan bahwa dua pihak melakukan 

percakapan, antara interviewer (pewawancara) yang mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada interviewee (diwawancarai) yang 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. 

Pengadaan wawancara seperti yang dikatakan oleh Lincoln and Guba 

(dalam Moleong, 2000, h. 135) dapat menjelaskan tentang kejadian, 
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perasaan, konstruksi mengenai orang, kegiatan, tuntutan, kepedulian, 

mengonstruksikan kejadian di masa lalu, dan lain-lain.  

Peneliti mengadakan wawancara dengan pasangan musisi yang 

memiliki usia pernikahan nol hingga lima tahun. Jenis wawancara 

yang digunakan peneliti adalah wawancara terbuka seperti yang 

dipaparkan oleh Moleong (2000, h. 137) bahwa wawancara terbuka 

merupakan wawancara yang cukup bagus digunakan dalam metode 

kualitatif karena subjek menyadari bahwa subjek sedang 

diwawancarai serta mengerti akan maksud dari wawancara tersebut. 

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, seperti yang diungkap 

oleh Moleong (2000, h. 138) wawancara terstruktur biasa digunakan 

untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang dicari oleh peneliti 

dan dalam wawancara ini peneliti membuat pertanyaan serta 

menetapkan pertanyaan akan masalah yang diteliti. 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara seperti : 

a. Identitas subjek 

b. Latar belakang subjek 

c. Usia perkawinan subjek 

d. Alasan menikah dengan suami atau istri yang bekerja sebagai 

musisi 

e. Komunikasi yang sering digunakan pasangan suami istri 

f. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dan coping yang 

digunakan 

g. Masalah yang sering timbul dalam keluarga 

h. Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pasangan musisi 

i. Harapan yang ingin dicapai oleh pasangan musisi 

2. Observasi 

Moleong (2000, h. 127) menyatakan bahwa observasi dibedakan 

menjadi dua, diantaranya observasi terbuka dan observasi tertutup. 
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Peneliti menggunakan pengamatan terbuka dengan tujuan agar subjek 

menyadari bahwa subjek sedang diamati, serta subjek dapat merasa 

sukarela dan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati 

segala hal yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan pengamatan 

dengan latar belakang alamiah di mana kejadian yang diteliti tidak 

dibuat-buat dan apa adanya. Penelitian yang peneliti gunakan adalah 

jenis observasi yang dikatakan Junker (dalam Moleong, 2000, h.127) 

pemeran serta secara lengkap, yaitu peneliti menjadi anggota penuh 

dari sebuah kelompok yang sedang diamati, sehingga peneliti 

mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan hingga yang 

dirahasiakan oleh subjek. 

Peneliti akan mencatat hasil-hasil observasi dengan 

menggunakan catatan tentang satuan-satuan tematis yang mencatat 

tentang satu tema yang unik sehingga menuntut peneliti untuk 

mencatat dengan detil tentang tema-tema yang diinginkan seperti 

menggunakan check list yang difungsikan untuk membantu peneliti 

dalam mengamati informasi yang akan diambil (dalam Moleong, 

2000, h. 132). Pedoman observasi yang dibuat peneliti sebagai daftar 

cek antara lain: 

a. Perilaku yang muncul saat wawancara : 

1) Ekspresi wajah tidak murung 

2) Penekanan atau intonasi nada saat subjek menjawab 

 pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

 dihadapi subjek 

3) Ragu-ragu 

4) Pengulangan kata 

b. Kondisi rumah bersih 

c. Berpakaian tidak acak-acakan 

d. Tingkah laku yang terlihat saat bersosialisasi dengan orang lain : 
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1) Problem-focused coping: 

a) Berbicara tidak terbata-bata  

b) Latihan musik setiap hari 

c) Tertawa ketika membicarakan permasalahan subjek 

d) Menonton acara komedi 

e) Bercanda dengan teman 

f) Tidak terburu-buru dalam bertindak 

g) Tidak memperlihatkan raut muka marah 

h) Menceritakan masalah pada orang lain 

i) Mendengarkan pendapat orang lain 

j) Meminta maaf setelah membuat masalah 

2) Emotional-focused coping 

a) Konsumsi obat 

b) Konsumsi alkohol 

c) Pergi dengan teman – teman 

d) Pulang larut malam 

e) Berdoa 

f) Diam dan tidak melakukan pekerjaan apa-apa 

g) Menghindari orang yang membuat masalah 

 

D. Analisis Data 

Alsa (2011, h. 48) data dalam penelitian kualitatif berupa teks atau 

gambar, sehingga pendekatan dalam analisis berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki langkah – langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan database teks. 

2. Koding, mengelompokkan kalimat – kalimat dalam data teks 

(segmen data). 

3. Menetapkan arti untuk masing – masing segmen. 
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4. Menganalisa kata – kata dan gambar untuk menguraikan fenomena 

penelitian, termasuk di dalamnya orang atau ide penelitian, setting, 

dan waktu. 

5. Menganalisis teks dan gambar untuk mengembangkan tema atau 

kategori penelitian menurut subjek. 

6. Menggeneralisasikan gambaran kompleks tentang fenomena sentral 

penelitian. 

7. Membuat interpretasi tentang makna data penelitian. 

 

E. Uji Keabsahan Data 

Validitas dan reliabilitas merupakan hal terpenting yang diperbaharui 

dari keabsahan data. Validitas dan reliabilitas merupakan hal yang tidak 

bisa lepas dari penelitian nonkualitatif, karena adanya beberapa subjek yang 

memiliki pandangan berbeda dan pengetahuan berbeda dalam memaknai 

suatu kejadian sehingga validitas dan reliabilitas merupakan hal yang belum 

dapat digunakan secara baik. Sejalan dengan Kirk and Miller (dalam 

Moleong, 2000, h. 172) yang mengatakan bahwa tidak ada satupun 

eksperimen yang dikontrol secara akurat dan tepat karena adanya 

kelemahan dan ketepatan pengukuran sangat terbatas pada suatu tingkatan 

tertentu, sehingga penelitian kualitatif dan nonkualitatif memiliki 

paradigma yang sangat berbeda. 

Menurut penjelasan di atas Moleong (2000, h. 173) memberikan 

penjelasan bahwa keabsahan data adalah sebuah keperluan untuk 

memformulasikan data agar sesuai dengan paradigma yang ada dan sesuai 

dengan keadaan yang terjadi. Penetapan keabsahan data memiliki empat 

kriteria diantaranya keteralihan, kepastian, kepercayaan, dan 

kebergantungan. 
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Metode keabsahan data oleh Moleong (2000, h. 177) yang akan 

digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain : 

1. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan situasi yang 

sesuai atau relevan dengan isu yang ada, sehingga peneliti dapat 

menyuguhkan hasil yang lebih mendalam 

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Pemeriksaan sejawat adalah teknik yang digunakan untuk berdiskusi 

akan hasil yang telah diperoleh dari data yang telah didapat. Teknik 

seperti ini mengandung beberapa arti dalam sebuah keabsahan data. 

Pertama, teknik ini akan membuat peneliti jujur dan terbuka akan 

hasil penelitian yang telah diperoleh. Kedua, diskusi yang dilakukan 

dapat membuat pengujian serta penjajakan akan hipotesis yang 

muncul dari pemikiran peneliti. Tidak ada cara pasti dalam 

mengadakan diskusi dengan rekan peneliti, namun sangat disarankan 

untuk berdiskusi dengan rekan kerja yang memiliki pengalaman dan 

pengetahuan tentang bidang persoalan yang diteliti baik isi maupun 

metodologi. 

3. Analisis kasus negatif 

Teknik ini digunakan untuk memberikan contoh dari sisi negatif atau 

kasus yang tidak sesuai dengan datayang telah diperoleh untuk 

menjadikan bahan pembanding. 

  


