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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

G. Metode Penelitian Kualitatif 

Moleong (2010, h. 6) menyebutkan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan juga memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan 

permasalahannya yaitu ingin meneliti konsep diri pada anak perkawinan 

campur etnis Jawa-Tionghoa maka digunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Melalui pendekatan 

fenomenologi ini diharapkan dapat memahami dan mendapat kejelasan 

mengenai apa yang terjadi pada konsep diri pada anak perkawinan 

campur etnis Jawa-Tionghoa. 

 

H. Tema yang Diungkap 

Pada penelitian terdapat beberapa tema yang ingin diungkap oleh 

peneliti, yaitu sebagai berikut: 
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1. Masalah yang dihadapi anak perkawinan campur etnis Jawa-

Tionghoa terkait dengan significant others, reference group, 

penampilan fisik, dan praktek orang tua dalam membesarkan anak 

2. Pengalaman hidup anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa 

berkaitan dengan perubahan fisik yang terjadi pada subyek dan sisi 

psikologis subyek  

3. Relasi sosial anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa dengan 

orang-orang di sekitarnya 

4. Konsep diri yang terbentuk pada anak perkawinan campur etnis 

Jawa-Tionghoa  

  

I. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak perkawinan campur etnis 

Jawa-Tionghoa. Dalam pengambilan subjek, digunakan teknik 

purposive sampling. Teknik ini dipakai oleh peneliti sebagai 

penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam 

benaknya (Ibrahim, 2015, h. 72). Alasan memilih teknik tersebut 

dikarenakan sesuai dengan kebutuhan, mudah, dan cepat untuk 

dilakukan dalam penelitian, selain itu syarat menjadi subjek hanya perlu 

memiliki kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu: 

1. Anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa 

2. Anak yang sudah memasuki masa dewasa dini (25-30 tahun)  
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3. Tinggal bersama keluarga sebelum menikah (orang tua berdarah 

suku Jawa dan Tionghoa)  

 

J. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur. 

Pedoman wawancara yang digunakan pada penelitian ini 

telah disusun sebagai berikut:  

a. Identitas subjek 

1). Identitas subjek yang akan diungkap mencakup nama subjek, 

tempat dan tanggal lahir subjek, umur subjek, tempat tinggal 

subjek 

2). Identitas keluarga berkaitan dengan etnis kedua orang tua 

subyek dan jumlah saudara kandung subjek 

b. Significant others 

1). Dinamika hubungan subjek dengan keluarga inti dan keluarga 

besar serta orang penting dalam kehidupan subyek 

c. Reference group 

1). Dinamika hubungan subjek dengan teman-teman sebayanya 

ataupun komunitas 

2). Nama dan julukan subyek dalam komunitas 
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d. Diri fisik 

1). Perubahan yang terjadi pada penampilan fisik subjek  

e. Praktek-praktek membesarkan anak 

1). Budaya, nilai dan norma yang diajarkan orang tua kepada 

subyek 

2). Kebiasaan orang tua yang diadopsi subyek  

f. Konsep diri anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa  

1). Fisik 

a). Pandangan dan solusi subjek mengenai kondisi fisiknya 

sekarang  

2). Psikis 

a). Perubahan karakter pribadi subjek selama masa remaja 

sampai ke dewasa awal 

b). Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki subjek baik 

secara fisik, sosial, maupun psikis 

3). Sosial 

a). Pandangan dan solusi subjek, dalam menyikapi dinamika 

hubungan keluarga dan komunitas subyek 

b). Bagaimana sikap dan pandangan individu saat berada 

dalam suatu komunitas atau lingkungan yang baru 

4). Diri ideal 

a). Harapan-harapan, yang telah dicapai, belum dicapai dan 

yang ingin dicapai oleh subjek selama menjadi anak 
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perkawinan campur etnis misalnya seperti cita-cita, calon 

pasangan hidup, masuk universitas tertentu dan keinginan-

keinginan lainnya. 

5). Pengalaman positif dan negatif subjek selama menjalankan 

statusnya sebagai anak perkawinan campur etnis 

6). Permasalahan yang dialami subjek selama menjalankan perannya 

sebagai anak perkawinan campur etnis 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui, 

memperoleh, dan memahami informasi-informasi serta data-data 

mengenai konsep diri pada anak perkawinan campur etnis Jawa-

Tionghoa. Selain pada subjek, wawancara dalam penelitian ini juga 

akan dilakukan pada orang-orang terdekat subjek. Peneliti 

menggunakan alat bantu yaitu berupa pena, buku catatan, dan alat 

perekam suara. 

 

2. Observasi 

Ibrahim (2015, h.82) berpendapat bahwa observasi bukan 

merupakan teknik utama dalam mengumpulkan data, namun 

merupakan teknik pertama yang dapat digunakan oleh peneliti dalam 

mencari data. Observasi mempunyai karakteristik yaitu merupakan 

teknik pengumpulan data yang memanfaatkan keseluruhan panca 

indra untuk mengamati serta memahami sebuah realitas, baik 
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penglihatan (mata), pendengaran (telinga), perasaaan (kulit), 

penciuman (hidung), dan sebagainya.  

Moleong (2010, h. 175) juga menjelaskan bahwa pengamatan 

dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, observasi yang akan dilakukan terkait dengan: 

a. Gaya berbicara subyek saat merespon pertanyaan yang 

diajukan 

b. Ekspresi atau mimik wajah subyek 

c. Volume suara subyek dalam berbicara 

d. Tingkah laku subyek selama proses wawancara berlangsung  

 

K. Uji Keabsahan Data 

Dalam Moleong (2010, h. 326-343) menjelaskan beberapa teknik 

pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan/keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat 

melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci 

dan auditing. Teknik uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan yaitu peneliti tinggal di lapangan 

sampai titik kejenuhan pengumpulan data tercapai. Hal ini dilakukan 

untuk membatasi bias, gangguan ataupun pengaruh sesaat. 
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Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan persentase 

kepercayaan data yang dikumpulkan. 

2. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan adalah mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha dalam 

membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan serta apa yang tidak dapat.  

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu dengan tujuan untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. Pada penelitian ini teknik triangulasi menggunakan 

pemeriksaan sumber lain yaitu menggunakan sumber informasi dari 

orang-orang di sekitar subjek. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

b. Membandingkan data hasil wawancara dengan sumber lain 

dalam triangulasi 
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L. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik analisis data model interaktif. Analisis data model 

interaktif merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan 

Hubberman (dalam Ibrahim, 2015, h. 108-113) yaitu melalui tiga 

tahapan mulai dari : 

1. Reduksi data (data reduction)  

Reduksi data merupakan tahap dimana seorang peneliti perlu 

menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, 

memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi yang sesuai 

dengan aspek dan fokus penelitian. Pada proses ini, peneliti akan 

memastikan data-data mana yang terkait dan tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. Data-data sesuai dan terkait disusun 

secara sistematis, dimasukkan ke dalam kategorisasi data (proses 

klasifikasi data). Sementara, data yang tidak sesuai atau tidak terkait 

dipisahkan. Tahap reduksi data ini seringkali disebut pengurangan 

ataupun pengepresan data. 

2. Penyajian data (data display) 

Penyajian data meliputi langkah-langkah mengorganisasikan 

data, yaitu menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) 

data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis sungguh-

sungguh dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh.  
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3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying 

conclusion). 

Tahap akhir penelitian yaitu penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Pada tahap ini, peneliti bisa melakukan konfirmasi dalam 

rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman serta 

tafsiran yang telah dibuat sebelum sampai pada kesimpulan akhir 

penelitian. Tahapan analisis ini dilakukan untuk menemukan 

kesimpulan akhir dari sebuah penelitian berdasarkan satuan 

kategorisasi (aspek fokus) dan pertanyaan utama penelitian (fokus).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


