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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul 

“Resiliensi Trauma pada Remaja Korban Kekerasan dalam Keluarga” 

adalah metode penelitian kualitatif fenomenologi. Menurut Bogdan dan 

Taylor (Moleong, 2010, h.4) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan orang yang 

diamati.  

 Richie (Moleong, 2010, h.6) menambahkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan cara menyajikan dunia sosial dan perspektifnya dalam 

konsep, perilaku, persepsi dan persoalan yang diteliti.  

 Moleong (2010, h.6) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena yang 

dialami subjek secara utuh dengan menggunakan cara deskripsi berupa kata 

atau bahasa pada konteks alamiah dan memanfaatkan metode alamiah.  

 Terdapat berbagai jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif 

diantaranya fenomenologi, interaksi simbol, kebudayaan, etnometodologi, 

etnografi, penelitian lapangan, dan grounded theory (Moleong, 2010, h.14-

30). Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan 

yang mempelajari kesadaran dari cara pandang atau perspektif seseorang 

(Moleong, 2010, h.14).

Pendekatan fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif 

seseorang. Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena 
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pendekatan ini mengungkap arti dari sebuah kejadian atau peristiwa dan 

kaitan-kaitannya atau dampaknya terhadap orang yang mengalami peristiwa 

tersebut dalam situasi tertentu. Beberapa pengertian dan alasan yang telah 

dijabarkan dan dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif 

fenomenologi sesuai untuk meneliti tentang resiliensi trauma pada remaja 

korban kekerasan dalam keluarga.  

B. Tema yang Diungkap 

 Dinamika resiliensi trauma pada remaja korban kekerasan dalam 

keluarga: urutan bagaimana remaja mengalami kekerasan sampai remaja 

bisa melakukan resiliensi. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi trauma: terdiri dari tiga 

faktor yaitu I am, I can, dan I have. 

 Aspek-aspek yang berpengaruh dalam resiliensi trauma: regulasi 

emosi (emotional regulation), impulse control, optimism, menganalisis 

sebab akibat sebuah masalah, empati, self efficacy, reaching out, insight, 

kemandirian, hubungan, inisiatif, kreativitas, humor, dan moralitas. 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek yang diteliti dalam penelitian dengan judul “Resiliensi 

Trauma pada Remaja Korban Kekerasan dalam Keluarga” adalah remaja 

yang pernah mengalami kekerasan sejak masa kanak-kanak maupun setelah 

pada masa remajanya dalam keluarga baik fisik maupun verbal. Teknik 

dalam penentuan subjek adalah teknik purposive. Teknik purposive 

sampling atau sampel bertujuan adalah penentuan sampel secara bertujuan 
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atau disengaja. Pemilihan sampel dilakukan kepada orang-orang tertentu 

yang memiliki ciri, karakteristik, atau hal-hal yang diperlukan dalam 

penelitian. Karakteristik subjek yang dipilih yaitu remaja dengan rentang 

usia 13-20 tahun dan pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, 

dan atau kekerasan psikis dalam keluarga sejak masa kanak-kanak hingga 

masa remaja. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Cara atau metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi dan wawancara. 

1. Observasi  

 Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

mengamati subyek penelitian dalam kehidupan sehari-hari untuk 

menemukan data atau informasi yang terkait dengan penelitian. Metode 

observasi yang akan digunakan adalah observasi partisipasi. Menurut Susan 

(Djaelani, 2013, h.85), metode observasi partisipasi yaitu metode 

pengamatan terhadap subyek, mengamati apa yang dikerjakan subyek, 

mendengar apa yang subyek bicarakan, dan berpartispasi dalam kegiatan 

subyek baik secara aktif maupun pasif. Pedoman observasi yang akan akan 

dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah: 

a. Kesan Umum Subjek 

i. Kondisi fisik yang sehat 

ii. Berpenampilan rapi 

b. Cara Subjek Menjawab Pertanyaan 

i. Lancar saat berbicara 
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ii. Menjaga kontak mata dengan memandang mata peneliti saat 

bertanya jawab 

iii. Bersikap tenang 

iv. Murah senyum 

v. Subjek bersedia menjawab pertanyaan 

vi. Menjawab secara spontan 

vii. Menendang-nendangkan kaki tanpa sadar 

viii. Volume suara stabil 

c. Keadaan lingkungan tempat tinggal subjek 

i. Bersih 

ii. Rapi 

iii. Ramah 

d. Sesuai dengan cara subjek merespon pertanyaan: 

i. Cara subjek merespon dengan tenang kondisi-kondisi yang 

menekan dan cara subjek meredakan emosi 

ii. Cara subjek mengendalikan keinginan, dorongan, dan tekanan 

yang muncul dari dalam diri. 

iii. Keyakinan subjek bahwa subjek mampu menyelesaikan dan 

membuat solusi yang kreatif untuk masalah yang dihadapi. 

iv. Kemampuan subjek mengenali penyebab dari masalah yang 

dihadapi. 

v. Kemampuan subjek untuk berempati terhadap keadaan orang 

lain. 

vi. Kemandirian yang dimiliki subjek. 

vii. Kemampuan humor dari subjek. 
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viii. Kemampuan subjek untuk mengevaluasi dan membuat 

keputusan tanpa rasa takut. 

 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah dialog atau percakapan yang dilakukan dengan 

tujuan tertentu (Moleong, 2010, h.186). Wawancara dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.  Wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

tidak terstruktur ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara secara 

garis besar dan tidak menutup kemungkinan untuk adanya pertanyaan di 

luar pedoman wawancara yang bertujuan untuk memperdalam jawaban dari 

subyek. Tanya jawab yang dilakukan bersifat natural seperti dialog atau 

percakapan sehari-hari. Tujuan dari wawancara tidak terstruktur 

menemukan lebih banyak informasi. 

 Wawancara akan dilakukan kepada subyek untuk memperdalam 

informasi terkait kehidupan subjek. Wawancara juga akan dilakukan kepada 

orang terdekat subyek untuk triangulasi sumber. Alat bantu yang akan 

dipakai dalam wawancara adalah perekam suara, catatan dan pulpen. 

Perekam suara digunakan untuk memudahkan pewawancara untuk mencatat 

data dengan tepat sedangkan catatan digunakan untuk membantu 

pewawancara untuk merencanakan pertanyaan berikutnya dan mencari 

pokok penting dari informasi sehingga memudahkan untuk menganalisis 

data (Moleong, 2010, h.206).  

 Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subyek adalah 

sebagai berikut: 
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a. Identitas subjek (Inisial, usia, latarbelakang keluarga, dan lain-lain) 

b. Pengalaman traumatik terkait kekerasan yang dialami oleh subjek 

c. Aspek resiliensi yang dimiliki subyek (regulasi emosi, pengendalian 

impuls, analisis sebab akibat sebuah masalah, optimisme, empati, 

self efficacy, insight, kemandirian, hubungan positif dengan orang 

lain, inisiatif, kreatifitas, humor, dan moralitas) 

d. Bagaimana subyek dapat melakukan resiliensi 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi dari subjek (I have, I 

can, I am) 

f. Cara subjek melakukan resiliensi 

E. Uji Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, 

pemeriksaan sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian 

rinci, dan auditing (Moleong, 2010, h.327-343). Penelitian resiliensi trauma 

pada remaja korban kekerasan dalam keluarga menggunakan beberapa 

teknik uji keabsahan data yaitu: 

1. Triangulasi 

 Triangulasi adalah cara pengujian keabsahan data dengan 

menggunakan hal-hal di luar data sebagai pembanding. Denzin (Moleong, 

2010, h.330) menyebutkan empat macam triangulasi yaitu dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.  

 Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber, metode, dan 

teori. Patton (Moleong, 2010, h.330) menjelaskan triangulasi sumber adalah 



31 

 

 

 

membandingkan dan mengecek suatu informasi yang didapat dengan 

membandingkan setiap data hasil yang di dapat, membandingkan apa yang 

disampaikan subjek di depan umum dan saat sendiri, membandingkan 

konsistensi perkataan subjek, membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen terkait. Triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan membandingkan informasi yang didapat dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan subjek di depan umum dan apa yang 

dikatakan secara pribadi. Triangulasi yang kedua adalah triangulasi metode 

yaitu membandingkan informasi yang didapat dengan dengan cara atau 

metode  yang berbeda. Triangulasi metode dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode wawancara dan observasi. Triangulasi teori dilakukan 

dengan membandingkan hasil akhir penelitian dengan teori yang relevan 

untuk menghindari bias. 

2. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

 Pemeriksaan Sejawat dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil 

sementara yang telah diperoleh kepada rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat 

bertujuan untuk melihat ulang persepsi, pandangan dan analisis yang 

sedang dilakukan supaya tidak terjadi bias dengan cara mendiskusikan 

dengan rekan-rekan dan dosen pembimbing yang memiliki pengetahuan di 

bidang yang sedang diteliti (Moleong, 2010, h.332).  

3. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan 

 Keajegan pengamatan adalah usaha untuk mencari secara konsisten 

intrepretasi dalam kaitan dengan proses analisis yang ajeg atau konstan 

(Moleong, 2010, h.329). Ketekunanan pengamatan dilakukan dengan 
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menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi relevan dengan hal yang akan 

diteliti yang bertujuan untuk menyediakan kedalaman data (Moleong, 2010, 

h.329-330). 

F. Metode Analisis Data 

 Menurut Patton (Moleong, 2010, h.208) analisis data adalah proses 

untuk mengatur urutan data, mengatur data ke dalam sebuah pola, kategori 

dan satuan uraian dasar. Pandangan lain dari Bogdan dan Taylor (Moleong, 

2010, h.208) bahwa analisis data adalah proses merinci usaha secara 

sistematis untuk menemukan tema dan menyusun hipotesis. Moleong 

(2010, h.208) menyimpulkan berdasarkan dua pendapat tersebut bahwa 

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar yang tujuannya untuk menemukan 

tema serta merumuskan hipotesis kerja. 

 Ada tiga model analisis data menurut Moleong (2010, h.287) yaitu; 

metode perbandingan tetap (constant comparative method), metode analisis 

data menurut Spradley, dan metode analisis data menurut Miles & 

Huberman. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode perbandingan tetap (constant comparative method) yang 

ditemukan oleh Glaser & Strauss. Moleong (Moleong, 2010, h.288) 

menjelaskan bahwa metode perbandingan tetap ini dilakukan dengan 

membandingkan satu data dengan data yang lain, dan kemudian secara tetap 

membandingkan kategori dengan kategori lain. Proses analisis data dengan 

menggunakan metode ini secara umum adalah (Moleong, 2010, h.288-289): 
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1. Reduksi Data 

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi 

satuan yaitu bagian paling kecil yang ditemukan dalam data yang berkaitan 

dengan fokus dan masalah penelitian. Langkah berikutnya adalah membuat 

koding. Membuat koding artinya memberi kode pada setiap bagian kecil 

dalam data. 

2. Kategorisasi 

Setelah melakukan reduksi data, kemudian peneliti melakukan kategorisasi. 

Langkah pertama dalam kategorisasi adalah menyusun kategori. 

Kategorisasi adalah cara memilih setiap bagian kecil dalam data ke bagian-

bagian yang memiliki kesamaan. Langkah selanjutnya pemberian nama atau 

labeling pada tiap kategori. 

3. Sintesisasi 

Melakukan sintesisasi adalah mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lain, kemudian kaitan tersebut diberi nama atau label lagi.  

4. Menarik Kesimpulan  

Jika hasil setiap data telah dikumpulkan maka kemudian peneliti harus 

menarik kesimpulan dari setiap hasil data tersebut. Kesimpulan ini 

merupakan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang telah dilakukan.  

 

 

 


