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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

mengetahui pemaknaan Life Satisfaction serta menggali sumber-sumber 

kepuasan anak dalam keluarga orangtua tunggal. Metode penelitian 

kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami subjek dan tidak untuk 

membuat generalisasi, karena pendekatan ini berasumsi bahwa manusia 

merupakan makhluk aktif yang perilakunya bebas dan tidak didasarkan 

pada hukum sebab-akibat (Alsa, 2014). Menurut Azwar (2015) penelitian 

dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisis pada proses 

penyimpulan terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, 

untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan logika ilmiah 

dan cara berfikir formal serta argumentatif. 

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan 

mengeksplorasi makna yang dianggap berangkat dari masalah sosial atau 

kemanusiaan (Creswell, 2013). Adapula data kualitatif dapat dikumpulkan 

dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, serta materi audio-visual.  

Alsa (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu 

interpretatif sederhana yang bersentral pada pengertian atau pemaknaan 

peneliti mengenai masalah tertentu. Data yang dikumpulkan biasanya 

berupa kata-kata, bukan angka, meliputi transkrip interviu, catatan lapangan, 

fotografi, rekaman video, dokumen personal, memo, dan catatan resmi 
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lainnya. Patton membagi tiga macam metode pengumpulan data kualitatif 

yakni in-depth interview, observasi langsung, dan dokumen tertulis (Alsa, 

2014) 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan penelitian 

kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

subjek dalam masalah sosial kemanusiaan yang diperoleh menggunakan 

metode wawancara, observasi, maupun pengamatan dokumen, yang 

kemudian hasilnya tidak untuk digeneralisasikan. 

Terdapat berbagai macam paradigma dalam penelitian kualitatif 

antara lain interaksi simbolik, etnografi, etnometodologi, grounded theory, 

studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Pada penelitian kali ini, peneliti 

menggunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam menggali data 

kualitatif. 

Adapun menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi 

penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan 

informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. 

Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang 

mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap 

individu, kelompok, atau situasi. (Alsa, 2014). Azwar (2015) menyatakan 

penelitian studi kasus yang lebih intensif dan mendalam ini ditujukan untuk 

memperoleh gambaran lengkap mengenai subjek yang diteliti dengan 

cakupan penelitian meliputi keseluruhan kehidupan ataupun beberapa aspek 

tertentu saja. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui konsep yang dibangun 

subjek di sekitar fenomena atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain, 



47 

 

 

peneliti berusaha memahami dinamika pemaknaan Life Satisfaction anak 

yang tinggal dalam keluarga orangtua tunggal yang menjadi subjek pada 

penelitian kali ini. 

 

B. Tema yang Diungkap 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 

beberapa tema yang diungkap dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Tema pertama bertumpu pada domain keluarga yang 

mengutamakan kepuasan dalam dan terhadap keluarga, seperti hubungan 

dan kondisi keluarga, peran dan tuntutan dalam keluarga, membanding-

bandingkan keluarga sendiri dengan keluarga lain, serta pemenuhan 

kebutuhan fisiologis terkhushus masalah ekonomi. 

2. Tema kedua dipusatkan untuk domain personal yang mengacu 

pada sisi psikologis subjek meliputi pandangan terhadap diri sendiri, 

perkembangan diri, hobi, dan perasaan. 

3. Tema ketiga berfokus pada domain lingkungan atau sosial 

yang mencakup penyesuaian diri anak dalam keluarga orangtua tunggal 

dengan lingkungan yang baru, lingkup pertemanan, dan relasi dengan orang 

lain. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek ditentukan dengan teknik purposive sampling, karena tidak 

semua orang dapat menjadi subjek penelitian ini. Adapula karakteristik 

yang ditentukan untuk menjadi subjek dalam penelitian adalah sebagai 

berikut :  
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1. Laki-laki 

Ayriza (2015) menyatakan anak laki-laki lebih banyak mengalami 

masalah dan lebih besar tekanannya dalam keluarga orangtua tunggal. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini peneliti memilih subjek laki-laki karena dapat 

memberikan pemaknaan yang lebih mencerminkan keberadaan anak dalam 

keluarga orangtua tunggal. 

2. Usia 21 sampai 25 tahun (dewasa awal) 

Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, pada tahap operasional 

formal (11/12 tahun ke atas) anak sudah dapat berpikir abstrak, sistematis, 

dan efektif. Selain itu pada tahap ini anak juga mampu menganalisis secara 

kombinasi serta menarik kesimpulan atau generalisasi. 

Penulis juga mempertimbangkan teori perkembangan psikososial 

Erikson sebagai penentu subjek penelitian. Sehubungan dengan topik 

penelitian yang berfokus pada anak dalam keluarga orangtua tunggal, 

penulis menentukan tahap keenam (18 sampai 40 tahun) yaitu Intimacy vs 

Isolation sebagai patokan usia subjek. Pada tahap ini seseorang mulai 

membangun relasi yang dekat atau intim dengan orang lain. Selaras dengan 

hal tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana penilaian anak dalam 

keluarga orangtua tunggal. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik yang Digunakan 

a. Wawancara 

Menurut Bungin (2017), wawancara adalah dialog yang dilakukan 

untuk membangun pemahaman mengenai orang, motivasi, perasaan, 
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kegiatan, kejadian, dan sebagainya yang dilakukan oleh interviewer dan 

interviewee. Kemudian Bungin menambahkan bahwa pada penelitian 

kualitatif digunakan wawancara mendalam atau in-depth interview untuk 

mendapatkan informasi topik yang diteliti dengan cara langsung bertatap 

muka dengan subjek dan dilakukan secara intensif serta repetitif. 

Raco (2010) dan Creswell (2014) menyatakan pertanyaan dalam 

wawancara kualitatif memerlukan sifat open ended untuk memunculkan 

penjelasan yang rinci dari subjek. Selain itu Raco juga mengungkapkan 

prinsip umum dalam pertanyaan wawancara harus singkat, singular, dan 

jelas. 

Adapula jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin yang berarti pewawancara sudah 

menyusun kerangka pertanyaan lebih dulu, namun cara dan penyampaian 

pertanyaan dalam proses wawancara dibawakan secara fleksibel (Mukhlisi, 

2016). Peneliti akan menggunakan metode merekam untuk menyimpan 

informasi yang lengkap dan jelas tanpa sehingga tidak ada poin penting 

yang terlewat. Berikut hal yang akan diungkap dalam wawancara : 

1) Domain Keluarga 

a) Hubungan dan Kondisi Keluarga 

b) Tuntutan dan Peran Anak dalam Keluarga 

c) Membanding-bandingkan Keluarga 

d) Ekonomi 

2) Domain Personal 

a) Pandangan terhadap Diri Sendiri 

b) Perkembangan Diri 



50 

 

 

c) Hobi 

d) Perasaan 

3) Domain Lingkungan 

a) Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru 

b) Lingkup Pertemanan 

c) Relasi dengan Orang Lain 

b. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh langsung 

dari lapangan dengan maksud menggambarkan keadaan subjek untuk 

mendapatkan informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam wawancara 

(Raco, 2010). Sarwono (2006) mengungkapkan kegiatan observasi dapat 

dilakukan dengan mencatat secara sistematik kejadian, perilaku, dan hal-hal 

lain yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Penggunaan protokol 

observasional yang berisi catatan deskriptif (uraian mengenai subjek, 

keadaan lingkungan, catatan tentang aktivitas tertentu), reflektif (spekulasi, 

praduga, kesan pribadi peneliti), serta informasi demografis (waktu dan 

lokasi) ini bertujuan untuk merekam data (Creswell, 2014). 

Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati ekspresi 

wajah, penampilan, dan perilaku subjek saat wawancara berlangsung. Hal 

ini dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan keadaan subjek serta 

menambahkan informasi yang tidak dapat terungkap melalui kata-kata 

wawancara. Adapula hal yang akan diungkap meliputi keberadaan subjek 

saat bersama teman, keluarga, dan ketika sendirian. 
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2. Metode Keabsahan Data 

a. Triangulasi 

Triangulasi merupakan pengecekan yang dilakukan dengan cara 

membandingkan satu data dengan data yang lain, misalnya mengecek 

perbandingan hasil observasi dengan wawancara, agar ditemukan berbagai 

sudut pandang untuk memeriksa temuan dalam penelitian (Sianturi, 2007). 

Menurut Raco (2010) dan Bungin (2017), teknik ini menggunakan lebih 

dari satu teori, beberapa macam data dan analisa untuk menjamin akurasi 

hasil penelitian. Berikut empat jenis Triangulasi menurut Liliana (2009) : 

1) Triangulasi Data 

Triangulasi menggunakan sumber-sumber berdasarkan pada data 

seperti hasil wawancara, hasil observasi, rekaman, dokumen, atau arsip 

2) Triangulasi Teori 

Triangulasi menggunakan beberapa teori yang bervariasi mengenai 

topik penelitian 

b. Ketekunan Pengamat 

Wuri (2016) menyatakan bahwa ketekunan pengamat bermaksud 

untuk mendalami isu, topik, atau unsur yang diteliti secara rinci agar dapat 

diuraikan ke dalam data yang lebih akurat dan sistematis. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kecermatan pengamatan peneliti supaya data yang diperoleh 

lebih mendalam dan akurat (Wahyu, 2015). 

c. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan untuk mengecek kesesuaian 

data yang telah terkumpul sekaligus juga membangun kepercayaan antara 

subjek dengan peneliti (Wuri, 2016). Semakin panjang durasi keikutsertaan 
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peneliti, semakin tinggi pula kredibilitas data penelitian yang didapat. Hal 

ini dikarenakan peneliti dapat menguji atau mendistorsi kebenaran 

informasi-informasi yang telah terkumpul (Wahyu, 2015). 

 

E. Analisis Data 

Menurut Creswell (2014), proses analisis data membutuhkan usaha 

memaknai data yang berupa teks atau gambar. Untuk itu, perlu dipersiapkan 

data untuk dianalisis, melakukan analisis yang berbeda-beda, meperdalam 

pemahaman mengenai data, menyajikan data, dan membuat interpretasi 

yang lebih luas dari data tersebut. Creswell menjabarkan langkah-langkah 

analisis data ini ke dalam enam langkah, antara lain : 

1. Mengolah dan mempersiapkan data 

2. Membaca keseluruhan data 

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data 

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan hal-hal yang akan 

dianalisis 

5. Menunjukkan deskripsi dan tema dalam narasi atau laporan kualitatif 

6. Memaknai data 

Tidak jauh berbeda dengan ini, Alsa (2014) juga menjabarkan 

langkah-langkah dalam analisis data meliputi pengelompokan segmen data 

untuk mengembangkan tema atau kategori, menganalisa sumber untuk 

mengembangkan tema, hingga membuat interpretasi tentang makna data 

melalui refleksi. 


