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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

 
Metode penelitian kualitatif dalam ilmu psikologi adalah 

metode penelitian yang menjabarkan objek penelitian berbasis pada 

prosedur dan data-data non angka, seperti kata-kata, gambar, teknik 

analisis deskriptif kualitatif, teknik analisis tematik, dan teknik 

analisis fenomenologi untuk mengungkap objek penelitian, 

Hanurawan (2016, h.27). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlatar belakang alamiah, yakni fenomena faktual yang terjadi dan 

dilakukan dengan menggunakan metode yang ada, Denzin dan 

Lincoln (dalam Moleong, 2013, h.5). Metode yang biasa 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif antara lain wawancara, 

pengamatan atau observasi, dan memanfaatkan dokumentasi. 

Dengan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan peneliti 

memperoleh data dengan wawancara secara langsung terhadap 

subjek dan orang-orang yang ada di sekitar subjek, sehingga data 

yang didapat merupakan data alamiah.  

Beberapa manfaat dari digunakannya penelitian kualitatif 

dalam sebuah penelitian antara lain, upaya pemahaman perilaku dan 

motivasi individu, memahami hal-hal rumit dalam sebuah proses, 

memahami fenomena secara rinci tentang situasi individu, digunakan 

untuk mendalami fenomena yang belum banyak diketahui, 

menemukan perspektif baru, dimanfaatkan oleh peneliti guna 
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meneliti sesuatu secara mendalam dan dari segi prosesnya (Moleong, 

2013, h.7). 

Melalui penelitian kualitatif, diharapkan hasil dari penelitian 

dapat digunakan untuk menunjukkan dan memberikan pemahaman 

mengenai masalah-masalah rumit, karena kerumitan ini mengalami 

penyusutan hingga menjadi aspek kecil. Sedangkan pada 

kenyataannya, pengertian terhadap kerumitan itulah menjadi duduk 

persoalan yang ingin dikorek lebih dalam dalam sebuah penelitian. 

Penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang diperoleh bersifat 

mendalam dan detail (Suyanto dan Sutinah, 2011, h.165).  

Peneliti menggunakan kualitatif sebagai metode penelitian, 

karena peneliti menganggap permasalahan yang akan diteliti ini 

sangat luas dan mudah berubah, sehingga sulit untuk menentukan 

tolak ukur yang tepat untuk setiap subjek yang menjadi narasumber 

dalam penelitian ini.  

 

B. Tema yang Diungkap 

 
1. Kehidupan remaja yang orang tuanya bercerai baik sebelum 

maupun sesudah perceraian. 

2. Hubungan remaja dengan keluarga dan lingkungan 

3. Diri remaja akibat dari perceraian orang tua  

4. Konsep diri yang terbentuk pada remaja yang orang tuanya 

bercerai 
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C. Subjek Penelitian 

 
Pada penelitian ini, peneliti tidak memilih subjek secara acak, 

tetapi subjek dipilih dengan standar tertentu yang disebut sebagai 

sampel bertujuan atau purposive sample. Moleong (2013, h.224) 

menyebutkan tujuan dari purposive sample adalah untuk merincikan 

hal-hal khusus dalam konteks yang dicari. 

Peneliti menentukan subjek dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Subjek berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

2. Rentang usia dari 12 tahun sampai 21 tahun untuk perempuan 

dan usia dari 13 tahun sampai 22 tahun untuk laki-laki, Mappiare 

(dalam Ali dan Asrori, 2015, h.9) 

3. Anak dari orang tua yang bercerai. 

4. Dapat berkomunikasi secara verbal dan lisan. 

5. Subjek tinggal bersama salah satu orang tuanya. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 
Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013, h.157) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perilaku dan 

data verbal, lebih dari itu merupakan data tambahan seperti 

dokumen. Sumber utama penelitian ini adalah observasi kualitatif 

dimana observer sebagai partisipan dan wawancara kualitatif 

terpimpin. Sumber tambahan dari penelitian ini adalah dokumen 

pribadi dan pencatatan data oleh observer (Moleong, 2013, h.180). 
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1. Wawancara Kualitatif 

 Wawancara kualitatif adalah metode pengumpul data 

yang bersifat tanya-jawab antara dua pihak dimana peneliti 

sebagai pewawancara dan subyek sebagai narasumber yang 

diwawancarai. Melalui wawancara kualitatif ini, peneliti akan 

mendapatkan hasil wawancara deskriptif, peneliti dapat 

meninjau ulang data yang didapat dan mempertimbangkan 

kembali pemahaman mengenai obyek yang akan diteliti, 

Dalton dkk (dalam Hanurawan, 2016, h.110).  

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

tersusun dengan rinci dan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan berisi topik spesifik namun tidak kaku, Johnson & 

Christensen (dalam Hanurawan, 2016, h.111). Wawancara 

terstruktur (Moleong, 2013, h.190) dilakukan sesuai pedoman 

wawancara yang sudah disusun oleh peneliti, berisi pokok-

pokok yang dijadikan sebagai dasar pertanyaan dan 

didasarkan atas masalah dalam penelitian. Dalam wawancara, 

peneliti ingin mengetahui : 

a. Identitas diri subjek. 

b. Kegiatan keseharian subjek. 

c. Hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan subjek. 

d. Permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari, antara subjek dengan diri sendiri dan antara 

subjek dengan lingkungan sekitar. 
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Selain melakukan wawancara dengan subjek secara 

keseluruhan, wawancara juga akan dilakukan dengan orang 

yang dekat dengan subjek seperti keluarga atau teman. 

Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapat informasi dan 

data-data yang berkaitan dengan konsep diri subjek dari sudut 

pandang keluarga dan teman. Berikut adalah pedoman 

wawancara yang akan digunakan oleh peneliti : 

1) Identitas 

a) Identitas diri subjek (mencakup nama, alamat, usia, 

pendapat subjek mengenai kelemahan dan 

kelebihannya) 

b) Identitas keluarga subjek (mencakup nama, pekerjaan, 

serta alamat ayah dan ibu subjek) 

2) Latar belakang subjek 

a) Masa kanak-kanak (mencakup hubungan dengan 

keluarga, lingkungan, teman sebaya, budaya, dan 

kepercayaan) 

b) Masa remaja atau masa sekarang (mencakup hubungan 

dengan keluarga, lingkungan, teman sebaya, lawan 

jenis, budaya dan kepercayaan) 

3) Perceraian orang tua 

a) Pemahaman subjek mengenai apa dan kenapa orang 

tuanya bercerai 
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b) Perubahan yang terjadi dalam diri subjek, 

hubungannya dengan orang tua dan hubungannya 

dengan orang lain setelah orang tuanya bercerai 

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

a) Pengalaman positif atau negatif dengan kesan positif 

atau negatif yang mendalam, perasaan dan emosi yang 

kerap muncul 

b) Peran orang tua dan hubungan keseharian subjek 

dengan keluarganya 

c) Pandangan orang lain dan keadaan lingkungan rumah 

maupun sekolah subjek 

d) Hubungan subjek dengan lawan jenis dan perubahan 

diri 

e) Pengalaman akademik yang memberi kesan 

f) Pemahaman subjek akan kemampuan atau potensi 

yang ia miliki dan diterapkan dalam keseharian 

5) Aspek-aspek konsep diri yang dimiliki subjek 

a) Pengetahuan dan penerimaan subjek terhadap diri 

b) Penghargaan diri subjek, diri ideal dan harapan subjek 

dipandang orang lain 

c) Penilaian keluarga dan orang lain terhadap subjek 

d) Hubungan subjek dengan kepercayaan 

e) Kemampuan berperilaku dan mengambil keputusan 

serta bertanggung jawab atas keputusan tersebut 

f) Bertujuan hidup 
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g) Pengendalian perasaan subjek dan menghadapi 

keadaan yang berubah 

2. Observasi Kualitatif 

 Observasi kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti guna mendapatkan data yang diinginkan dalam 

situasi yang alami atau apa adanya, sehingga data yang 

diperoleh murni dan bukan buatan. Terdapat empat jenis 

observasi kualitatif, salah satunya adalah observer sebagai 

partisipan.  

 Pada observasi ini, observer tinggal di lingkungan 

kelompok yang akan diteliti dalam waktu yang terbatas dan 

menginformasikan kehadiran observer kepada kelompok 

tersebut (Moleong, 2013, h.177). Waktu yang observer 

gunakan memang terbatas, namun jenis observasi ini 

memenuhi syarat penelitian, karena kehadiran observer 

disadari oleh kelompok yang akan diteliti, Johnson & 

Christensen (dalam Hanurawan, 2016, h.116). Melalui 

observasi, peneliti ingin mengamati : 

1.  Kesan umum, mencakup keadaan fisik, penampilan 

subyek, dan suasana tempat tinggal subjek. 

2.  Kondisi emosi subyek, meliputi ekspresi, bahasa tubuh, 

respon subyek dalam menjawab seperti adanya penekanan 

maupun pengulangan. 

3.  Perilaku subjek saat wawancara maupun saat berinteraksi 

dengan orang lain. 
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E. Uji  Keabsahan Data 

 
Keabsahan data atau validitas data adalah setiap data yang 

diperoleh harus memenuhi nilai yang benar, menyediakan dasar 

untuk data tersebut dapat digunakan dan mengijinkan keputusan luar 

yang dapat dibuat tentang konsistensi prosedur dan kenetralan data 

(Moleong, 2013, h.321). Validitas berhubungan dengan kebenaran 

atau keabsahan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan 

serangkaian proses penelitian dan hasil penelitian kualitatif pada 

subyek (Hanurawan, 2016, h.137).  

Sebagian ahli penelitian kualitatif lain memiliki pendapat 

bahwa dengan validitas data yang diterapkan dalam penelitian 

kualitatif, maka terdapat penjaminan keabsahan suatu hasil penelitian 

yang dapat dipertanggung jawabkan, dipercaya (trustworthiness) dan 

dipertahankan (defensible). Sesuai dengan prinsip dasar validitas 

dalam penelitian kualitatif adalah meminimalkan hasil penelitian 

yang mengandung nilai dan perspektif peneliti (bias peneliti), 

sebaliknya subjektivitas peneliti dapat dikurangi dengan adanya hasil 

penelitian dari peneliti dan ilmuwan lain (Hanurawan, 2016, h.138).  

Pada kesempatan ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sebagai metode pertama yang digunakan dalam uji keabsahan data. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data dengan 

memanfaatkan sumber lainnya (Moleong, 2013, h.330), dengan 

menggunakan salah satu dari empat macam triangulasi  yaitu 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, 

Denzin (dalam Moleong, 2013, h.330). Triangulasi dengan sumber 
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berarti pemeriksaan keabsahan data untuk membandingkan dan 

mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

penelitian kualitatif dengan menggunakan alat dan dalam waktu yang 

berbeda, Patton (dalam Moleong, 2013, h.330).  

Hal ini dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan oleh orang disekitar subjek 

dengan apa yang dikatakan subjek baik mengenai situasi penelitian 

maupun yang dikatakan secara pribadi, membandingkan keadaan 

individu dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan 

membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan. Menggunakan triangulasi dengan sumber, diharapkan 

untuk tidak memandang hasil pembandingan tersebut berupa 

kesamaan pandangan atau pendapat, namun yang terpenting adalah 

diketahui adanya alasan yang menjadi latar belakang terjadinya 

perbedaan-perbedaan tersebut   (Moleong, 2013, h.331). 

Triangulasi dengan metode adalah teknik yang digunakan 

untuk membandingkan hasil penelitian yang ada dengan sumber data 

lainnya yang menggunakan metode sama. Triangulasi dengan 

penyidik adalah memanfaatkan peneliti lain untuk melakukan 

peninjauan ulang mengenai tingkat kepercayaan data, 

membandingkan hasil penelitian seorang analisis dengan analisis 

yang lain, dan untuk mengingatkan peneliti apabila terjadi 

kemelencengan dalam mengumpulkan data (Moleong, 2013, h.331) 

Triangulasi dengan teori dilaksanakan untuk mencari pokok pikiran 
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atau membandingkan dengan penemuan penelitian lain apabila 

peneliti telah memaparkan pola, dinamika, beserta penjelasan yang 

timbul dari analisis.  

Metode kedua untuk uji keabsahan data adalah keajegan 

pengamatan. Keajegan pengamatan adalah pencarian pendapat atau 

pandangan yang ajeg menggunakan berbagai cara yang berkaitan 

dengan proses penelitian secara terus menerus. Keajegan 

pengamatan dimaksudkan untuk mendapatkan aspek-aspek dan 

faktor-faktor dalam konteks yang berkaitan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti, kemudian mengarahkan diri pada aspek dan 

faktor tersebut secara detail. Hal ini berarti peneliti harus mengamati 

secara teliti dan detail secara berkelanjutan terhadap aspek yang 

muncul, kemudian peneliti menganalisis secara detail sampai kepada 

tahap dimana salah satu atau seluruh aspek yang dianalisis mudah 

dipahami. Untuk itu dengan metode ini, peneliti diharapkan dapat 

menjelaskan dengan detail proses dari ditemukannya hasil penelitian 

dan analisis dapat dilakukan (Moleong, 2013, h.329-330). 

Metode ketiga yang digunakan peneliti dalam uji keabsahan 

data adalah pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Metode ini 

dilaksanakan dengan memaparkan hasil sementara maupun hasil 

akhir dari penelitian melalui jalan diskusi dengan mitra sejawat. 

Dalam metode ini terkandung tujuan tertentu sebagai salah satu cara 

untuk menguji keabsahan data. Pertama, untuk membantu peneliti 

tetap mengutamakan keterbukaan dan sikap yang jujur. 

Penyimpangan peneliti akan diekspos dan pandangan intens 



65 
 

dianalisis yang kemudian menjadi fondasi untuk menguraikan 

interpretasi. Kedua, diskusi dengan rekan sejawat dapat menjadi 

kesempatan untuk meninjau asumsi dan dugaan yang muncul dari 

peneliti. Ada peluang asumsi dari pemikiran peneliti dapat 

diverifikasi, namun asumsi-asumsi ini dapat diuraikan dalam diskusi 

dari bentuk lain yang dapat membuka pandangan peneliti lebih luas 

lagi (Moleong, 2013, h.332-333). 

 

F. Analisis Data 

 
Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu cara 

untuk mengelola data baru dan belum terorganisir yang didapatkan 

dari wawancara, observasi, kuesioner, dan lain-lain menjadi 

komponen terstruktur sebagai hasil penelitian. Ahli lain 

menyebutkan analisis data adalah pengaturan secara detail dan 

menyeluruh sehingga data yang ada menjadi kesimpulan singkat. 

(Hanurawan, 2016, h.124).  

Analisis data dilakukan apabila data telah terkumpul melalui 

wawancara, observasi, jurnal, dan lain sebagainya, kemudian proses 

analisis dilakukan terhadap data untuk mengartikan dan memperoleh 

kesimpulan hasil penelitian. Menurut Bogdan & Biklen (dalam 

Moleong, 2013, h.248), analisis data kualitatif adalah jalan yang 

digunakan dengan mengolah data, mengelompokkan data, membuat 

pola, menentukan mana yang penting dan mana yang dapat 

disampaikan kepada orang lain.  
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Langkah-langkah proses analisis data (Moleong, 2013, h.247) 

yang peneliti gunakan adalah : 

1. Mendalami seluruh data yang tersaji dari berbagai sumber 

(wawancara, observasi, dokumen pribadi, dan pencatatan 

data). 

2. Melakukan pengurangan data dengan membuat abstraksi. 

Abstraksi adalah suatu upaya untuk membuat ringkasan 

secara detail dan jelas yang mencakup inti maupun proses 

dari penelitian. 

3. Menggolongkan data tersebut menjadi satuan-satuan, 

menentukan kata kunci serta tema, menemukan pola dan 

hubungan antar data kemudian dilakukan koding 

(pengkodean). 

4. Membandingkan data dengan teori yang digunakan. 
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