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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

          Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin diteliti, 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk menelaah suatu 

fenomena yang berasal dari kehidupan masyarakat dengan segala 

dinamika sosialnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena data didapatkan dari hasil wawancara atau data verbal, ingin 

mengungkap makna dan nilai tentang resosialisasi, mengungkap keluh 

kesah yang dirasakan serta mengetahui lebih dalam rasa malu yang 

dirasakan oleh remaja yang tinggal di resosialisasi Argorejo Semarang. 

          Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berparadigma 

fenomenologis. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Alsa (2003, h. 33) 

peneliti dengan pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna 

dari suatu peristiwa dan pengaruhnya dengan manusia dalam situasi 

tertentu.  

          Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1999, h.3) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan 

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

perilakunya dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan kepada individu 

dan lingkungannya secara holistik (utuh). 

          Sarantokos (dalam Poerwandari, 1998, h. 29) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya 



25 
 

 
 

 

deskriptif, seperti traskripsi wawancara, catatan lapangan, gambar foto, 

rekaman video yang kemudian diterjemahkan kedalam pandangan-

pandangan dasar interpretatif dan fenomenologis.  

  

1. Subyek Penelitian 

          Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah remaja yang 

tinggal di tempat resosialisasi Argorejo Semarang. Teknik pemilihan 

subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Teknik purposive sampling adalah metode pengambilan sample dimana 

pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut erat dengan ciri-ciri 

populasi yang diketahui sebelumnya (Hadi, 1990, h. 82). 

           Oleh karena itu, sebelum melakukan penarikan subyek terlebih 

dahulu ditentukan suatu kriteria yang merupakan karakteristik subyek. 

Ciri-ciri atau karakteristik subyek dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Berusia antara 17 hingga 20 tahun karena tergolong pada masa 

remaja. 

2. Saat penelitian dilakukan, remaja tersebut sedang masuk pada 

lingkungan sosial yang baru. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih 

dapat melihat penyesuaian dirinya pada teman-teman dan 

lingkungan barunya. 

3. Bertempat tinggal di dalam area resosialisasi Argorejo Semarang. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

          Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang akan dilakukan 

terhadap subjek menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

          Menurut Moleong (2002, h.125) observasi didasarkan atas 

pengalaman secara langsung yang merupakan alat yang ampuh 

untuk mengetes suatu kebenaran. Observer mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 

Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan 

dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pembentukan 

pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun 

dari pihak subyek.  

          Sedangkan Patton (dalam Poerwandari, 1998, h. 64) 

mengemukakan bahwa data hasil pengamatan atau observasi 

menjadi penting karena peneliti mendapatkan pemahaman yang 

lebih baik tentang konteks yang diteliti, refleksi dan introspeksi 

terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam partisipasi aktif dan 

observasi, peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari subjek. 

Lewat konteks ini terbangun hubungan yang akrab antara subjek 

dan peneliti. Hal ini sangat membantu peneliti untuk mendapatkan 

data yang relatif mendalam dan lengkap. 

          Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi semi partisipan, dimana observasi semi partisipan adalah 

suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan 
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berpura-pura berpartisipasi dalam kehidupan seseorang yang akan 

diobservasi. 

          Observasi yang dilakukan pada penelitian ini untuk 

memperoleh gambaran mengenai kehidupan para remaja yang 

mengalami rasa malu tinggal di resosialisasi Argorejo seperti 

penampilan subyek, lingkungan tempat tinggal subyek serta 

kegiatan subyek sehari-hari. 

Pedoman observasi: 

1. Kesan umum: Kondisi fisik dan penampilan subyek 

2. Keadaan emosi: meliputi bahasa tubuh, ekspresi, dan cara 

menjawab subyek seperti adanya penekanan maupun 

pengulangan yang berhubungan dengan rasa malu 

3. Lingkungan tempat tinggal subyek 

4. Kegiatan subyek sehari-hari: meliputi hubungan 

interpersonal dengan lingkungan sosialnya. 

          Pada penelitian ini, metode pencatatan hasil observasi yang 

digunakan adalah metode catatan berkala (Incidental Record). 

Dalam pencatatan berkala penyelidik yang mencatat macam-macam 

kejadian khusus sebagaimana pada observasi Anecdotal, melainkan 

hanya pada waktu-waktu tertentu. Apa yang dilakukan adalah 

mengadakan observasi cara-cara orang bertindak dalam jangka 

waktu tertentu, kemudian menuliskan kesan-kesan umumnya. 

b. Wawancara 

          Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2002, h. 135) 

mendeskripsikan wawancara sebagai metode pengumpulan data 
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dalam bentuk komunikasi verbal, yang dapat mengkontruksikan 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi yang terjadi pada 

masa lalu, memproyeksikan sesuatu yang diharapkan dimasa depan. 

Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami oleh 

individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud 

mengadakan eksplorasi terhadapnya.  

          Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara 

pribadi, yaitu wawancara yang akan dilakukan secara face to face 

antara interviewer dan interviewee. Interviewer akan menggunakan 

panduan wawancara, akan tetapi dalam proses wawancara materi 

akan lebih berkembang seiring dengan berjalannya proses 

wawancara. 

Panduan wawancara meliputi: 

1) Identitas subyek 

2) Latar belakang subyek:  

a) Jumlah saudara 

b) Keadaan keluarga subyek 

c) Hubungan subyek dengan anggota keluarga lain 

3) Lingkungan sekitar subyek 

a) Lingkungan tempat tinggal subyek dan interaksi 

subyek dengan lingkungan tempat tinggalnya 

b) Pengalaman subyek sebagai remaja yang tinggal di 

Resosialisasi 
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4) Pengetahuan subyek tentang resosialisasi 

5) Pemaknaan subyek terhadap rasa malu  

a) Seperti apa rasa malu yang dialami 

b) Saat seperti apa perasaan malu tersebut timbul 

c) Kepada siapa subyek mengalami rasa malu 

6) Faktor-faktor yang memicu munculnya rasa malu yang 

dialami subyek 

7) Dampak yang dirasakan oleh subyek sebagai akibat dari 

rasa malu yang dialami 

8) Sikap yang dialami subyek saat merasakan malu 

9)  Gejala fisik yang dirasakan subyek saat merasa malu 

10)  Tindakan yang dilakukan subyek setelah mengetahui 

bahwa dirinya merasa malu 

 

3. Uji Keabsahan Data 

          Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode: 

a. Ketekunan Pengamatan 

          Peneliti mengadakan pengamatan yang teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Peneliti 

kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada satu titik sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Hal ini 

menuntut peneliti menguraikan secara rinci bagaimana proses 
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penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci dapat 

dilakukan. 

b. Pemeriksaan Teman Sejawat Melalui Diskusi 

          Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitis dengan rekan-rekan sejawat peneliti. Teknik ini 

mengandung beberapa maksud anatara lain membuat peneliti tetap 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran terhadap penelitian. 

c. Triangulasi 

          Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Data tersebut digunakan untuk 

mengecek atau sebagai pembanding data inti. Triangulasi yang 

dilakukan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data 

hasil observasi dan membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain 

(Moleong, 2007, hal. 330). 

          Penelitian ini menerapkan triangulasi dengan cara 

menanyakan keseharian subyek yang berguna untuk mengecek dan 

membandingkan data yang diperoleh. Proses triangulasi ini 

dilakukan melalui orang-orang terdekat subyek seperti orang tua, 

sanak saudara atau teman dekat subyek. 
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4. Teknik Analisis Data 

          Penelitian ini menggunakan analisis induktif di mana peneliti 

tidak memaksa diri untuk hanya membatasi diri pada menerima atau 

mengolah dugaan-dugaan, melainkan mencoba memahami situasi 

sesuai dengan bagaimana situasi tersebut menampilkan dirinya. 

Berbeda dengan kuantitatif, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus 

absolut untuk mengolah data dan menganalisis data. Patton (dalam 

Moleong, 2007, h.103) menguraikan analisis data sebagai proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori 

atau suatu urutan besar. Analisis terhadap data pengamatan sangat 

dipengaruhi oleh kejelasan mengenai apa yang ingin diungkapkan 

peneliti melalui pengamatan yang dilakukan. Tahap-tahap analisis data 

meliputi (Moleong, 2007, h. 190): 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya. 

2. Melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat 

abstraksi. Abstraksi merupakan suatu usaha membuat rangkuman 

yang inti. Proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada di dalamnya. 

3. Menyusunnya dalam satuan. Satuan itu kemudian dikategorikan 

pada langkah berikutnya, kategori-kategori itu dilakukan sambil 

membuat koding. 
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4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data, kemudian tahap 

penafsiran data.   

          Seiddel (dalam Moleong, 2008, h. 248) menyatakan bahwa 

analisa data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut: 

1. Mencatat menggunakan catatan lapangan, kemudian catatan 

lapangan tersebut diberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, 

mensintesiskan, dan membuat indeksnya 

3. Berfikir dan mencari makna, menemukan pola dan hubungan-

hubungan, serta membuat temuan-temuan umum. 

          Tokoh lain Janice McDrury (dalam Moleong 2007, h. 248), 

membagi tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut: 

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data, 

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema 

yang berasal dari data, 

3. Menulis model yang ditentukan, 

4. Koding yang telah dilakukan. 

 

 

 

 




