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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Penelitian Kualitatif 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif, hal tersebut karena peneliti ingin berusaha untuk 

menemukan dan juga memahami sesuatu yang ada didalam diri 

individu yang tidak dapat ditemukan dengan angket dan  angka. 

Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor 

(dalam Moleong, 2013, h. 4) yaitu suatu metode yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang sedang diamati. Pada pendekatan ini, peneliti 

diarahkan pada latar dan juga individu tersebut secara utuh. Menurut 

Denzin & Lincoln (dalam Moleong, 2013, h. 5) penelitian kualitatif 

adalah suatu metode penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan cara melibatkan  metode-metode yang ada. 

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya adalah 

wawancara,  pengamatan, dan juga pemanfaatan dokumen. 

Didalam  penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan fenomenologis. Moleong (2013, h. 17) berpendapat 

bahwa didalam pendekatan fenomenologis peneliti berusaha 

memahami arti sebuah peristiwa dan juga kaitan-kaitannya terhadap 

orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.  Pendekatan 
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fenomenologis merupakan pandangan yang menekankan fokus pada 

pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan juga interpretasi 

dunia.  

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah remaja yang tinggal di Panti 

Asuhan. Karakteristik subjek pada penelitian ini adalah : 

1. Remaja usia, 12 – 21 tahun 

2. Tinggal di Panti Asuhan Santo Thomas Ungaran 

3. Bersedia menjadi subyek 

Pada penelitian ini, pengambilan sample menggunakan 

incidental sampling dimana peneliti mengambil subjek penelitian 

yang pada saat itu ditemui peneliti dan juga bersedia untuk terlibat 

dalam penelitian ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara dan observasi.  

1. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab lisan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan 

secara sistematis guna mencapai tujuan suatu penelitian (Sutoyo, 

2012, h. 152).  

Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi 

terstruktur, dimana pewawancara sudah membuat pedoman atau 
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daftar wawancara untuk memulai aktifitas wawancara, namun 

selanjutnya peneliti perlu menelusuri lebih jauh jawaban yang 

diberikan oleh partisipan dengan pertanyaan tambahan yang 

muncul ketika wawancara berlangsung (Sarosa, 2012, h.48). 

Metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan data-data 

mengenai bagaimana subjective well-being yang dirasakan oleh 

remaja yang tingggal di panti asuhan. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengungkap beberapa hal : 

a. Latar Belakang Subjek dan Keluarga 

b. Hal-hal yang berkaitan dengan subjective well-being 

1) Komponen subjective well-being 

a) Komponen Kognitif (evaluasi kepuasan secara global 

dan evaluasi kepuasan hidup terhadap domain spesifik) 

b) Komponen Afeksi (afek positif dan afek negatif) 

2) Faktor yang mempengaruhi subjective well-being 

a) Faktor kepribadian 

b) Faktor optimis 

c) Faktor jenis kelamin 

d) Faktor usia 

e) Faktor pendidikan 

f) Faktor pendapaan 

g) Faktor pekerjaan 

h) Faktor tujuan 

i) Faktor kepercayaan 

j) Faktor kesehatan 



33 
 

 

2.  Observasi 

Observasi berarti melakukan sebuah pengamatan yang 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

objek yang ingin diteliti dengan menggunakan panca indra yaitu 

dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, bahkan bila perlu 

dengan menggunakan indra pengecapan dan peraba (Sutoyo, 

2012, h. 84). 

Anna Djumhana (dalam Sutoyo, 2012, h. 85) mengingatkan 

bahwa observasi harus dilakukan secara teratur dan memiliki 

tujuan, yang artinya didalam melakukan sebuah observasi 

seorang observer tidak bisa melakukan secara tiba-tiba dan juga 

tanpa adanya suatuu perencanaan yang jelas. Observasi yang 

dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas, gejala dan juga 

perilaku apa saja yang ingin diamati, karakteristik dari tiap gejala 

yang diamati, penggunaaan model pencatatan dalam observasi, 

analisisnya, dan pelaporan hasil observasi juga harus jelas.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi 

partisipan, yaitu observer ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh subjek yang sedang diobservasi. Hal yang 

ingin diketahui dalam observasi ini adalah sebagai berikut : 

a) Interaksi sosial subjek dengan teman-teman didalam panti 

asuhan maupun diluar panti asuhan 

b) Perilaku subjek terhadap pengasuh  

c) Perilaku subjek ketika berkumpul bersama teman-

temannya 
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D. Uji Keabsahan Data 

Untuk membuktikan kredibilitas dalam penelitian ini, maka 

perlu diadakan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang 

digunakan peneliti yaitu  :  

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan sebuah  teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sumber-sumber dari data lain 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Moleong (2013, h. 330) membagi tiga jenis teknik 

triangulasi, yaitu dengan metode, sumber, dan teori. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan teknik triangulasi sumber. Patton (dalam Moleong, 2007, 

h.330) mengatakan bahwa triangulasi sumber adalah 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan 

suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi  

sumber diperoleh melalui  pengasuh atau pendamping di panti 

asuhan. 

 

2. Pemeriksaan sejawat dengan diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengungkapkan hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

dosen pembimbing. 

E. Metode Analisis Data 

Penelitian Kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, 

karena tidak memiliki rumus untuk mengolah data dan menganalisa 
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data. Moleong (2013, h. 280) mendefinisikan analisis data sebagai 

proses mengorganisasikan dan juga mengurutkan data-data yang 

diperoleh kedalam suatu kategori, pola, dan juga satuan uraian dasar. 

Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan wawancara 

2. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan datta dimulai dengan membuat ringkasan dan 

dilanjutkan membuat koding 

3. Menarik kesimpulan 

Setelah dianalisis, selanjutnya data yang ada dijelaskan dan 

dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta 

yang ada di lapangan dan kemudian diambil intisarinya saja. 

 

F. Pedoman Analisa Hasil Deskriptif 

TEMA PERISTIWA 

Komponen 

Kognitif  Kepuasan 
 

 1. Relasi dengan teman dan 

pengasuh 
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 2. Kegiatan di panti  asuhan  

 3. Kehidupan selama di panti 

asuhan 

 

 4. Perubahan yang terjadi 

pada dirinya (sifat, sikap, 

dan perilaku) 

 

 Menikmati kehidupan baru di 

panti asuhan 

 

 Nyaman dengan situasi dan 

kondisi di panti asuhan 

 

C. Komponen 

Afeksi 
a. Afeksi Positif 

 

 1. Gembira  

 2. Bangga  

 3. Senang  

 4. Bahagia  

 5. Sukacita  

 6. Dicintai dan diperhatikan  

 7. Berguna   

 8. Bersyukur  

 9. Antusias   

 10. Bersemangat   

 b. Afeksi Negatif  

 1.  Iri hati  

 2. Sedih  

 3. Marah  

 4. Malu  

 5. Takut  

 6. Kecewa   

 7. Sakit hati   

 8. Menyesal  

 9. Kesal  


