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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Berdasarkan sifat masalahnya, penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yang dalam pendekatannya mempertimbangkan suatu peristiwa yang 

mempunyai makna dan arti tertentu yang tidak bisa diungkap secara kuantitatif 

atau dengan menggunakan pendekatan angka. Bogdan dan Taylor (dalam 

Moleong, 2000) mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu metode penelitian 

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

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Di dalam metode kualitatif terdapat usaha untuk mengungkap masalah 

atau peristiwa sebagaimana adanya (Nawawi, 1995). Penelitian ini menggunakan 

pengolahan data-data yang sifatnya deskriptif. Seperti yang diungkapkan 

Poerwandari (2007) data deskriptif dalam penelitian ini berupa transkripsi (data 

dari sumber-sumber referensial, hasil wawancara baik primer maupun sekunder, 

dan catatan lapangan hasil observasi) dan rekaman hasil wawancara. Dalam 

pendekatan kualitatif ini dipertimbangkan suatu peristiwa yang mempunyai makna 

dan arti tertentu yang tidak dapat diungkap secara kuantitatif atau dengan angka-

angka. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu lebih 

menekankan aspek subjektif dan perilaku orang dengan masuk ke dalam dunia 

konseptual subjek yang ditelitinya. Sesuai dengan pendapat Moleong (2000) 

penelitian ini lebih menekankan pada bagian dari suatu keutuhan persoalan. 
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Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus. Secara intensif 

peneliti berusaha untuk memahami secara utuh kompleksitas dari suatu kasus 

spesifik tertentu yang menjadi fenomena dan bertujuan memberikan gambaran 

mendetail dari keseluruhan permasalahan yang ingin digali, sehingga diharapkan 

dapat membawa pembaca pada pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Tipe 

studi kasus yang digunakan adalah pendekatan studi kasus instrumental; 

dilakukan untuk memahami isu dengan lebih baik suatu kasus unik tertentu, 

dengan cara mengembangkan dan memperhalus teori yang diperoleh 

(Poerwandari, 2007).  

Sesuai dengan pendapat Creswell (2015), untuk memahami secara 

mendalam, peneliti membuat deskripsi yang tepat tentang kasus ini. Di samping 

itu, peneliti mengidentifikasi tema atau isu/masalah atau situasi spesifik yang 

hendak dipelajari dalam masing-masing kasus. Peneliti mengorganisasikan tema 

atau masalah menjadi kronologi, menganalisis keseluruhan kasus untuk 

mengetahui berbagai persamaan dan perbedaan di antara kasus tersebut, atau 

menyajikannya dalam suatu model teoritis.    

Kesimpulan yang dibentuk oleh peneliti adalah mengenai makna 

keseluruhan yang diperoleh dari kasus tersebut. Hal ini oleh Stake (dalam 

Creswell, 2015) disebut sebagai “penegasan” atau pembentukan “pola”, 

sedangkan Yin (dalam Creswell, 2015) menyebutnya sebagai “penjelasan”.  

 

B. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 3 orang 

perempuan yang telah sesuai dengan kriteria yaitu perempuan paruh baya dan 
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atau sedang melakukan perselingkuhan melalui internet atau “internet infidelity”. 

Secara khusus subjek yang terlibat dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Perempuan paruh baya, berusia 40-60 tahun 

2. Seorang istri yang pernah atau sedang menjadi pelaku “internet infidelity” 

3. Memiliki minimal seorang anak dari hasil pernikahannya 

4. Usia pernikahan lebih dari 15 tahun 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara. 

Wawancara adalah suatu proses percakapan dan tanya jawab yang diarahkan 

untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami 

individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud melakukan 

eksplorasi terhadap topik tersebut (Banister dalam Poerwandari, 2007). 

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 terhadap isu tersebut, 

suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh pedekatan lain (Banister dalam 

Poerwandari, 2007). 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan 

seperangkat pertanyaan yang telah baku (terstruktur) tetapi tidak menutup 

kemungkinan pertanyaan disesuaikan dengan kondisi maupun ciri unik dari 

subjek. 
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Hal-hal yang ditanyakan adalah: 

a. Latar belakang krisis identitas subjek pada masa remaja, 

b. Relasi intimacy subjek dengan pasangannya pada awal pernikahan, 

c. Gambaran kehidupan subjek pada masa paruh baya sehingga terjadi 

kasus perselingkuhan melalui internet (“internet infidelity”) 

d. Kronologis kasus “internet infidelity” subjek. 

 

D. Tema yang Diungkap 

Tema yang diungkap adalah keberhasian atau kegagalan dalam tahapan-

tahapan perkembangan subjek sebagai pelaku internet infidelity yang dimulai dari 

tahapan kelima yaitu pada masa remaja, dewasa awal dan masa dewasa madya 

dengan menggunakan analisis teori perkembangan psikososial Erikson. 

 

E. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari dari wawancara dan observasi. Selanjutnya setelah data tersebut dibaca, 

dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi 

data yang dilakukan dengan jalan membuat suatu abstraksi. 

Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti dari proses 

yang sudah dijalankan. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-

satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. 

Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan 

data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori subtansif dengan 

menggunakan beberapa metode tertentu (Moleong, 2000). 
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Hal-hal yang penting untuk analisis data kualitatif yaitu (Patton dalam 

Poerwandari, 2007): 

1. Mempresentasikan secara kronologis peristiwa yang diamati dari awal 

hingga akhir. 

2. Mempresentasikan insiden-insiden kritis atau peristiwa-peristiwa kunci 

berdasarkan urutan kepentingan insiden tersebut. 

3. Mendeskripsikan setiap tempat, setting dan atau lokasi yang berbeda 

sebelum mempresentasikan gambaran dan pola umumnya. 

4. Memfokuskan analisis dan presentasi pada individu-individu atau 

kelompok-kelompok, bila memang individu atau kelompok tersebut menjadi 

analisis primer 

5. Mengorganisasikan data dengan menjelaskan proses-proses terjadi 

(proses seleksi, proses pengambilan keputusan, proses komunikasi, dan 

lain-lain) 

6. Memfokuskan pengamatan pada isu-isu kunci, yang diperkirakan akan 

sejalan dengan upaya menjawab primer penelitian. 

 

Langkah-langkah teknis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber 

2. Mengkategorisasikan data yang diperlukan 

3. Menarik kesimpulan. 
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F. Keterandalan dan Keabsahan 

Pada penelitian ini uji kesahihan dan keandalan dilakukan dengan 

ketekunan pengamatan dan pemeriksaan teman sejawat. Ketekunan pengamatan 

dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci agar menemukan kedalaman. 

Metode pemeriksaan sejawat adalah melalui diskusi dengan dosen pembimbing. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir 

yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan maksud agar peneliti tetap 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Dalam diskusi analitik tersebut, 

kemungkinan terjadinya kesalahan atau bias pemikiran dari peneliti disingkap, dan 

juga dilakukan penelaahan mendalam yang akan menjadi dasar bagi klarifikasi 

penafsiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


