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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi serta dinamika persaingan antar saudara 

kandung pada dewasa madya, metode kualitatif menjadi pilihan yang 

tepat sebagai metode penelitian ilmiah yang akan dilakukan oleh 

peneliti. Sugiono (dalam Gunawan, 2016) berpendapat bahwa 

masalah yang ada pada suatu penelitian kualitatif bersifat temporer, 

sementara dan masih dapat berkembang bahkan saat proses 

penelitian sedang dilakukan. Penelitian kualitatif mempu melihat 

suatu fenomena secara lebih luas dan mendalam (Basrowi & 

Suwandi, 2008). Metode kualitatif bertumpu pada paradigma 

fenomenologis yang objektivitasnya akan dibangun melalui rumusan 

masalah dari situasi yang riil dan diteliti oleh individu (Alsa, 2010). 

Selain itu strategi pengambilan data pada penelitian kualitatif bersifat 

lebih fleksibel dan interaktif serta menggunakan setting alamiah 

(tidak dikondisikan) sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian menggunakan metode kualitatif adalah penelitian dengan 

proses pengambilan data yang fleksibel dan interaktif dalam setting 

alamiah, yang mana data yang diperoleh akan bersifat mendalam dan 

terinci dalam bentuk deskripsi sehingga peneliti dapat memahami 

betul suatu fenomena yang sedang diteliti secara komperhensif. 
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B. Subjek Penelitian 

Pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan 

antar saudara kandung pada dewasa madya, peneliti mengambil tiga 

subjek. Adapun teknik pengambilan sample pada penelitian ini 

diambil menggunakan teknik purposive sampling dimana subjek 

penelitian tidak diambil secara acak, melainkan disesuaikan dengan 

kriteria tertentu yang telah dibuat sebelumnya (Moleong, 2007). 

Kriteria subjek adalah sebagai berikut: 

1. Individu pada masa dewasa madya berusia 40-65 tahun 

(Hurlock, 1990).  

2. Merupakan salah satu pihak bertikai dalam persaingan antar 

saudara kandung yang sedang terjadi saat ini. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah hal yang sangat 

fundamental dalam melakukan suatu penelitian, sebab metode 

merupakan teknik untuk memperoleh data yang diperlukan (Basrowi 

& Suwandi, 2008). Data yang dapat dikumpulkan dan diambil demi 

kepentingan penelitian ini dapat berupa informasi, kenyataan, atau 

keterangan yang dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan 

kebenarannya. Patton (Alsa, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga 

metode pengumpulan data yang dapat dilakukan pada penelitian 

kualitatif, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, serta 

dokumen tertulis (berupa rekaman/catatan harian/angket terbuka). 

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua 

pihak (interviewer dan interviewee) dengan tujuan tertentu (Basrowi 

& Suwandi, 2008). Setyadin dalam (Gunawan, 2016) mengatakan 

bahwa wawancara adalah sebuah percakapan mengenai suatu 

masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi lebih banyak dan 

lebih jelas pada suatu subjek penelitian. 

Terdapat beberapa tipe wawancara yang dapat digunakan 

dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Wawancara 

dikelompokkan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur 

(Gunawan, 2016). Adapun tipe wawancara yang digunakan pada 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan 

mengingat penelitian kualitatif mengamati fenomena yang masih 

dapat berkembang setiap waktu, sehingga dengan wawancara tidak 

struktur, peneliti diharapkan mendapat data dan informasi yang lebih 

relevan dengan perkembangan masalah yang sedang diteliti. 

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam merupakan pilihan yang tepat digunakan 

untuk mendapatkan informasi secara lebih komprehensif dari 

informan/ subjek yang akan diteliti mengenai permasalahan yang 

akan diteliti. Dalam melakukan wawancara mendalam, pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan akan terus berkembang sesuai dengan 
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seberapa jauh pewawancara (interviewer) mampu menggali 

informasi dari informan (Gunawan, 2016). 

Berikut merupakan beberapa tema yang akan diungkap oleh 

peneliti dalam wawancara yang akan dilakukan: 

1. Persaingan antar saudara kandung yang sedang terjadi saat 

ini. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan antar saudara 

kandung, meliputi: 

a. Persaingan antar saudara kandung yang pernah terjadi 

pada masa anak-anak hingga remaja. 

b. Faktor orang tua, yang meliputi: 

1) Hubungan dengan orang tua dari masa anak-anak 

hingga dewasa. 

2) Perilaku orang tua dari masa anak-anak hingga 

dewasa. 

c. Faktor saudara kandung, yang meliputi: 

1) Hubungan dengan saudara kandung dari masa anak-

anak hingga dewasa. 

2) Sifat dan kepribadian saudara kandung. 

3) Sikap dan perilaku saudara kandung dari masa anak-

anak hingga dewasa. 

4) Perbedaan Usia antar Saudara Kandung. 

5) Jumlah Saudara Kandung. 

d. Faktor orang luar (yang bukan termasuk keluarga inti) 

dalam terjadinya persaingan antar saudara kandung. 
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e. Kepribadian, yang meliputi: 

1) Temperamen individu. 

2) Ambisi saudara kandung untuk bersaing. 

3) Sikap mencari perhatian. 

f. Jenis kelamin saudara kandung. 

g. Urutan kelahiran. 

h. Faktor Ekonomi. 

i. Warisan Orang Tua. 

D. Metode Analisis Data 

Tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (dalam Gunawan, 

2016) yang memaparkan tiga tahap analisis data yang dapat 

dilakukan pada penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi data (Data reduction) 

Proses mereduksi data terdiri dari merangkum, 

menyeleksi hal-hal yang dianggap penting dan dapat 

menunjang tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

ditemukan tema atau pola dari keseluruhan data yang telah 

diperoleh sebelumnya. Bagian-bagian dari informasi yang 

dianggap tidak dikenal, asing, akan kembali dicari 

kebermaknaannya, sedangkan informasi-informasi yang tidak 

berhubungan dan tidak menunjang tujuan peneliatian akan 

dihilangkan. 
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2. Paparan data (Data display) 

Pada tahap ini, data sudah membentuk sebuah 

informasi yang tersusun secara sistematis. Penyajian data 

digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai alur 

permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu juga sebagai 

acuan untuk mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan 

pemahaman sajian data. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion 

drawing/verifying) 

Bagian penarikan kesimpulan dan verifikasi disajikan 

dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman 

pada kajian penelitian. Dalam bagian kesimpulan memuat 

jabawan atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. 

E. Uji Keabsahan Data 

Seluruh data yang telah terkumpul dan dianalisis dalam 

penelitian kualitatif harus dapat dibuktikan kebenarannya. Menjaga 

keabsahan data hasil analisis sangatlah penting dan vital dilakukan. 

Data yang salah akan menimbulkan kesimpulan hasil penelitian yang 

salah. Terdapat empat kriteria yang dapat digunakan dalam 

pelaksanan teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kepastian 

(confirmability), dan kebergantungan (dependability). Pada intinya 

uji keabsahan data dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

data dalam penelitian kualitatif (Gunawan, 2016). 
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Uji keabsahan data dalam pada penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penelitian yang akan 

dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan 

antar saudara kandung, berikut merupakan beberapa teknik 

pengujian keabsahan data yang digunakan: 

1. Triangulasi data 

Triangulasi merupakan teknik melakukan uji 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu dari luar data 

itu sendiri. Triangulasi dapat dikategorikan menjadi empat 

macam, yaitu triangulasi peneliti, triangulasi teoritik, 

triangulasi metode, dan triangulasi sumber (Gunawan, 2016). 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber yang merupakan usaha menguji keabsahan data 

dengan menambah atau menggali lebih banyak informasi 

mengenai variabel atau fenomena yang akan diteliti dari 

berbagai sumber, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih 

akurat. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan 

membandingkan berbagai sumber yang ada seperti sumber 

rekaman dengan data-data resmi misalnya surat atau 

dokumen-dokumen mengenai fenomena yang sedang diteliti 

(Gunawan, 2016). Adapun pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan pihak orang ketiga yang dekat dengan subjek 

untuk memperoleh data yang lebih komperhensif. 
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2. Ketekunan pengamat 

   Pada usahanya untuk menghasilkan data yang akurat 

dan dapat dipercaya, peneliti melakukan pengamatan dan 

pengambilan data secara rinci mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. Peneliti 

melakukan pemeriksaan kembali seluruh data yang telah 

diperoleh dari tahap awal hingga akhir, serta mencoba 

menemukan kesinambungan antara satu faktor yang muncul 

dengan faktor lainnya (Gunawan, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


