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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode yang Digunakan  

 Penelitian mengenai tingkat self efficacy pada anak keluarga 

broken home menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut 

Denzin dan Lincoln ( Moleong, 2008, h. 5) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan 

tujuan untuk mengartikan dari fenomena yang sedang terjadi dan 

dilakukan dengan metode yang sudah ada. Sedangkan menurut 

Williams (1995) penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data 

dengan didasari latar alamiah, dengan menggunakan metode 

alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. 

Moleong ( 2008, h. 5) penelitian kualitatif adalah pendekatan yang 

naturalistik untuk mencari dan menmukan pemahaman atau 

pengertian tentang fenomena yang terjadi.  

Penelitian kualitatif merupakan hasil dari penelitian yang cara 

penelitiannya tidak menggunakan analisis statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya. Menurut Richie (Moleong, 2008, h. 6) ialah 

upaya untuk menyajikan tentang dunia sosial dan perspektif dalam 

dunia, dari segi perilaku, konsep, persepsi dan tentang manusia yang 

akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk memahami tentang fenomena yang terjadi, seperti perilaku, 

persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dideskripsikan 
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dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang memanfaatkan metode 

alamiah.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma 

fenomenologi. Husserl (2008) berpendapat bahwa fenomenologi 

merupakan pegalaman subjektif atau pengalaman pokok dari 

seseorang. Pendekatan fenomelogi juga menunjukkan pengalaman 

subjektif dar berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui.  Peneliti 

dalam pandangan fenomenologi berusaha untuk memahami 

peristiwa atau atau kejadian dan kaitan-kaitannya terhadap orang-

orang yang berada dalam situasi tertentu.  

 

B. Tema yang Diungkap  

Pada penelitian ini tema yang akan diungkap yaitu pengalaman 

hidup, persepsi terhadap lingkungan, hubungan dengan lingkungan 

seperti keluarga; teman; lingkungan tempat tinggal, kesuksesan atau 

kegagalan dalam sebuah pencapaian, reaksi atau respon ketika 

mencapai sebuah kesuksesan atau kegagalan.  

 

C. Subjek Penelitian  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah 

satu dari jenis non probability sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2011). Dari beberapa jenis keluarga broken home peniliti 
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menggunakan subjek yaitu ketiadaan seorang dari pasangan karena 

hal yang tidak diinginkan. (Goode, 2002) 

Pada penelitian ini, karakteristik subjek yang akan digunakan 

yaitu remaja yang berusia 18-22 tahun, orang tuanya mengalami 

perceraian dan hubungan dengan orang tua baik.  

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan  duametode 

sebagai berikut :  

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses mengamati, melihat dan 

mencermati serta merekam perilaku sevara sistematis untuk 

tujuan tertentu (Kuntoro, 2016 ). Tujuan observasi adalah untuk 

memperoleh informasi tentang perilaku seseorang. (Kuntoro, 

2016 ) 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipanatau pengamat murni, dimana peneliti 

mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang 

berlangsung. Observasi yang dilakukan menggunakan pedoman 

observasi sebagai berikut :  

a. Ekspresi subjek saat wawancara  

b. Penampilan subjek  

c. Bahasa tubuh subjek saat wawancara  

d. Kondisi lingkungan tempat tinggal  
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2. Wawancara 

Menurut Esteberg (dalam Sugiyono, 2011, h. 231) 

wawanacara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dengan cara tanya jawab, sehingga 

mendapatkan informasi yang diinginkan.  

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang tingkat 

self efficacy pada anak keluarga broken home. Pedoman yang 

digunakan peneliti sebagai berikut : 

a. Identitas diri  

Bertujuan untuk pendekatan dengan subjek. Identitas yang 

akan diungkap seperti nama, tanggal lahir, hoby, cita-cita, 

pendidikan, saudara dan lain-lain. 

b. Pendapat tentang dirinya  

Bertujuan untuk mengungkap tentang penilaian tentang 

dirinya sendiri. Seberapa subjek bangga atau puas dengan 

fisik yang dimiliki. Hal itu merupakan salah satu dari 

mencintai diri sendiri. 

c. Kekurangan yang dimiliki  

Menjelaskan bagaimana subjek menerima kekurangan yang 

dimiliki dan bagaimana subjek mengatasi atau memperbaiki 

kekurangannya tersebut.  

d. Pendapat tentang orang tua  

Bertujuan untuk mengungkap penilaian tentang kedua orang 

tuanya seperti sifat, perilaku dan kebiasaan orang tuanya. 
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Menggambarkan rasa bersyukur atau tidak bersyukur dengan 

keluarga yang tidak utuh (broken) Hal ini juga untuk 

mengukur seberapa dekat subjek dengan kedua orang tuanya.  

e. Hubungan dengan teman sebaya  

Memberikan gambaran tentang hubungan dengan sebaya, 

interaksi sosial dan dukungan yang di dapat oleh teman-teman 

sebayanya.  

f. Hubungan dengan orang tua  

Menjelaskan tentang hubunan dengan orang tua, interaksi 

dengan orang tua dan dukungan yang didapat dari kedua 

orang tuanya.  

g. Pola asuh dirumah  

Memberikan gambaran tentang pola asuh yang diberikan oleh 

kedua orang tuanya atau keluarganya yang dirumah seperti 

cara mendidik orang tua, cara mengarahkan anak dalam 

lingkungan, dalam pendidikan, dan dalam cara berfikir 

maupun menyelesaikan suatu masalah 

h. Keberhasilan yang telah dicapai  

Menjelaskan tentang keberhasilan yang telah dicapai subjek. 

Dari keberhasilan apa yang telah diraih, prosesnya seperti apa 

dan respon apa yang muncul ketika sudah berhasil dalam 

mencapai suatu hal.  
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i. Belajar dari pengalaman 

Menjelaskan bagaimana subjek menerima keadaan, 

bagaimana proses dalam menerima keadaan yang tidak sesuai 

dengan harapan atau keinginan subjek 

j. Penyebab yang mempengaruhi self efficacy  

Menjelaskan penyebab atau hal-hal yang mempengaruhi 

dalam tingkat self efficacy subjek.  

 

E. Metode Keabsahan Data  

Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2008, h. 

324) ada empat kriteria keabsahan data yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependanility), dan kepastian (confirmability). Sedangkan ada 

delapan teknik keabsahan data meliputi perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, 

uraian rinci dan auditing. Menurut (Sugiyono, 2011) uji kredibilitas 

meliputi perpanjangan pengamat, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, 

menggunakan bahan referensi, mengadakan membercheck. 

 Keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan dua 

teknik yaitu teknik ketekunan atau keajegan pengamat dan teknik 

menggunakan bahan referensi. 
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1. Ketekunan atau keajegan pengamat  

Ketekunan atau keajegan pengamat adalah mencari informasi 

secara konsisten dengan berbagai macam cara yang berkaitan 

dengan proses penelitian. Pencarian informasi dilakukan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Maksud dari ketekunan 

pengamat diharapkan dapat menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

yang relevan dengan persoalan yang ada.  

2. Bahan referensi  

Adanya data pendukung yang membuktikan bahwa data telah 

ditemukan oleh peneliti. Data pendukung seperti hasil rekaman 

wawancara, foto-foto dapat dilampirkan sehingga menjadi lebih 

dapat dipercaya.  

 

F. Metode Analisis Data  

Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2008, h. 248) berpendapat 

bahwa analisis data kualitatif ialah cara mengumpulkan data, 

mengklasifikasikan data, memilah data, mencari dan menemukan 

pola dan mendapatkan hasil. Analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu kategori, pola dan 

uraian dasar (dalam Moleong, 2008, h. 280). 

Proses berjalan analisi data kualitatif menurut Seiddel (dalam 

Moleong, 2008, h. 248) sebagai berikut : 

1. Mencatat hasil catatan lapangan diberi kode agar sumber datanya 

bisa di telusuri atau dicari. 
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2. Memilah-milah, mengumpulkan, mensintesikan,  

mengklasifikasikan,  membuat ikhtisar dan membuat indeksnya  

3. Berpikir dan membuat kategori agar mempunyai makna, mencari 

dan menemukan pola, hubungan dan temuan-temuan umum.  

Menurut Jannice McDrury (dalam Moleong, 2008, h. 248) 

tahapan analisis data kualitatif yaitu; 

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan 

gagasan dalam data 

2. Mempelajari kata-kata kunci 

3. Menuliskan model yang sudah ditemukan 

4. Melakukan koding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


