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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Basrowi & 

Suwandi, 2008, h. 21) adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yang didapat dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode 

penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkapkan keunikan-keunikan 

individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-

hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggung jawabkan (Basrowi 

& Suwandi, 2008, h. 22). Penelitian kualitatif ini fokus pada usaha 

penggalian makna tentang fenomena tertentu dalam kondisi dan latar yang 

dialami subyek yang diteliti (Djamal, 2015. h. 8).  

Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi, dimana fokus penelitian terletak padaa 

pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan bagaimana manusia 

tersebut menginterpretasikannya (Moleong, 2012, h. 14). Penelitian 

fenomenologi memiliki fokus untuk memahami arti suatu peristiwa dan 

bagaimana kaitan-kaitannya terhadap manusia yang berada dalam suatu 

situasi (Moleong, 2012, h. 17). Penelitian ini menggunakan penelitian 
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kualitatif fenomenologi karena sesuai dengan tema yang akan dibahas, yaitu 

tentang fenomena perkawinan pada pasangan commuter marriage. Peneliti 

berusaha untuk mengungkapkan tentang pandangan-pandangan subyek 

terhadap kehidupan perkawinan yang dijalani dan perspekstif subyek 

terhadap peristiwa yang terjadi dalam perkawinan mereka, apakah mereka 

merasa puas atau tidak dengan kehidupan perkawinan yang dijalani. 

B. Tema yang diungkap 

Tema yang akan diungkap dalam penelitian ini meliputi: 

1. Dinamika perkawinan pada pasangan commuter marriage 

2.  Kepuasan perkawinan pasangan commuter marriage. 

 

C. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menjalani 

kehidupan perkawinan commuter marriage atau yang dikenal dengan 

perkawinan jarak jauh. Penelitian kualitatif tidak dapat menggunakan 

random sampling karena penelitian kualitatif memiliki adanya kekhususan 

dalam pemilihan subyek. Oleh sebab itu metode yang dipilih adalah 

purposive sample atau sampel bertujuan yang bertujuan untuk dapat 

menjaring informasi dari berbagai sumber agar dapat merinci kekhususan. 

Kriteria yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Pasangan suami istri yang menjalani commuter marriage karena 

adanya tuntutan pekerjaan 
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2. Sudah menjalani kehidupan perkawinan lebih dari lima tahun 

Cavanaugh dan Blandchard-Fields (2011, h. 421) 

mengungkapkan bahwa pasangan suami istri yang baru menikah 

memiliki kepuasan perkawinan yang tinggi dan akan menurun 

seiring dengan pengasuhan anak. Selain itu pasangan yang baru 

menikah akan lebih memiliki kepuasan perkawinan yang lebih 

tinggi, itu dikarenakan pada tahun-tahun pertama usia 

perkawinan, mereka sedang memasuki tahap eksplorasi dan 

evaluasi. Pasangan akan mulai menghubungkan antara harapan 

dan imajinasi mereka mengenai perkawinan ke dalam realita. 

3. Sudah mempunyai minimal satu anak minimal 

Perkawinan jarak jauh lebih sulit untuk dijalani jika sudah 

terdapat anak dalam perkawinan mereka. Hal ini disebabkan 

karena suami dan istri akan merasakan perasaan bersalah dan 

kasihan karena anak mereka tidak mendapatkan kontrol dan 

kasih sayang yang banyak dari orang tua mereka. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan pengamatan (observasi). 

1. Wawancara 

Wawancara (Moleong, 2012, h. 186) adalah interaksi antara satu 

orang atau lebih dengan saling bercakap, dimana pewawancara akan 
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memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara akan memberi 

jawaban. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang 

menggunakan petunjuk umum wawancara dimana pewawancara 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan 

(Basrowi & Suwandi, 2008, h. 128). Pertanyaan tersebut dapat 

berkembang seiring dengan berjalannya wawancara. Berikut adalah 

pedoman wawancara yang akan digunakan: 

a. Identitas subyek 

b. Dinamika perkawinan pada pasanga  commuter marriage 

1) Kehidupan perkawinan 

2)  Perasaan yang muncul akibat tinggal berjauhan 

3)  Cara menyikapi perasaan yang muncul 

4)  Kendala atau hambatan yang timbul 

5)  Cara mengatasi atau menyelesaikan kendala 

6)  Dampak yang dirasakan 

c. Kepuasan perkawinan 

1)  Rasa bahagia atau sedih yang dirasakan 

2) Faktor yang menimbulkan kepuasan perkawinan 

2. Pengamatan (observasi)  

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dengan mengamati 

perilaku individu atau kelompok secara langsung. Metode ini 

mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan karena 
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metode ini mengharuskan peneliti untuk melihat dan mengamati 

secara langsung (Djamal, 2015, h. 66). Metode observasi digunakan 

agar peneliti mendapat gambaran secara langsung yang lebih luas 

mengenai permasalahan apa yang sedang diteliti (Basrowi & 

Suwandi, 2008, h. 94).  Hal yang akan diamati dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Ekspresi dan perilaku subyek. 

b. Respon spontan subyek. 

c. Interaksi subyek. 

 

E. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian harus memenuhi sejumlah kriteria 

yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian 

(Moleong, 2012, h. 324). Metode keabsahan data yang digunakan antara 

lain: 

1) Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamat itu diartikan dalam melakukan penelitian, 

peneliti lebih teliti, rinci, dan cermat, dan dilakukan secara kontinu 

(berkesinambungan). Ketekunan pengamat ini dilakukan untuk 

peneliti dapat menemukan ciri dan unsur situasi sosial yang relevan 

dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan kata lain ketekunan 
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pengamatan ini dilakukan agar dapat memperoleh kedalaman data 

tentang obyek yang diteliti (Djamal, 2015, h. 130). 

2) Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Terdapat empat macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi 

sumber dan teori. Triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas 

dengan cara membandingkan berbagai sumber yang berbeda. Hal itu 

dapat dicapai dengan membandingkan hasil wawancara dengan 

pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa 

yang dikatakan pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu, dan yang terakhir membandingkan keadaan dan 

perspekstif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

(Djamal, 2015, h. 130). Sedangkan triangulasi teori adalah dengan 

menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan hasil yang 

telah di dapat dengan penjelasan-penjelasan lain yang memiliki 

kesamaan tema (Djamal, 2015, h. 132). 

3) Pengecekan sejawat 
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Pengecekan sejawat adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara mendiskusikan hasil sementara atau akhir dengan rekan-

rekan sejawat. Teman sejawat yang dimaksudkan disini adalah 

rekan-rekan yang mempunyai pengetahuan yang sama tentang ilmu 

yang sedang diteliti, sehingga para peneliti dapat bersama-sama 

mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. 

Melalui diskusi ini peneliti dapat memperoleh masukan, saran, dan 

koreksi sehingga kesalahan dan interpretasi dapat dihindari (Djamal, 

2015, h. 133). 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2012, 

h. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan 

kepada orang lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 

domain. Spradley, dan Glaser & Strauss (Sujarweni, 2014, h. 36) 

menjelaskan analisis domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk 

mendapatkan gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus 

penelitian. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat permukaan 

tentang berbagai ranah konseptual. Metode analisis dalam kualitatif tidak 
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harus baku, artinya setiap peneliti bisa mengembangkannya sendiri. 

Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut (Djamal, 2015, h. 145): 

1. Proses analisis data dimulai dengan pengambilan data 

menggunakan berbagai teknik kualitatif seperti observasi, 

wawancara, dokumen-dokumen, gambar, dan lain sebagainya. 

Setelahnya dilakukan pembacaaan ulang dan pengkajian data.  

2. Tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data dengan cara 

memilih, membuang, momfokuskan dan membuat ikhtisar-

ikhitisar sehingga mendapat kategori baru. 

3. Setelah data direduksi akan dilanjutkan dengan tahap menyajikan 

dalam format tertentu, seperti misalnya tabel, bagan, flow chart, 

dan sebagainya dengan disertai uraian naratif. 

4. Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan cara 

menemukan pola dan makna dari data yang telah diperoleh.


