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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007, h.4) 

mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari individu maupun perilaku yang diamati.  

Penelitian kualitatif memiliki beberapa macam pendekatan, yaitu 

fenomenologi, interaksi simbolik, kebudayaan dan etnometodologi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologis. Moleong (2007, h.17) mengungkapkan bahwa 

pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan 

kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. 

Metode fenomenologis menekankan pada pengalaman subyektif atau 

pengalaman fenomenologikal. Pendekatan fenomenologis yang 

digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menggali informasi 

mengenai cara yang dilakukan oleh remaja dalam menangani stres 

terhadap orang tua nya yang otoriter. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yang 

memiliki data mengenai variabel yang akan diteliti (Azwar, 2012, 
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h.34). Subjek dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki dan 

perempuan. Peneliti mengambil lokasi di kota Semarang dengan alasan 

domisili peneliti yang berada di kota tersebut, sehingga akan 

mempermudah pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Adapun pembatasan ciri-ciri subjek penelitian sebagai 

berikut : 

1. Masa remaja pertengahan (15-18 Tahun) menurut Novianty 

(2016, h.7). 

2. Tinggal bersama kedua orang tua 

3. Anak kandung dan mempunyai pola pengasuhan otoriter dari 

orang tua 

4. Bertempat tinggal di Semarang 

Penelitian mengenai koping pada remaja yang menghadapi pola 

asuh otoriter dari orang tua ini menggunakan teknik sampling bertujuan 

(purposive sampling), yaitu pemilihan anggota sampel yang ditunjuk 

berdasarkan pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa 

sampel penelitian sesuai dengan tujuan penelitiannya (Sugiarto, 

Sunaryanto, Oetomo, 2001, h.40). Subjek penelitian ini berjumlah dua 

orang. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Mulyana (2001, h.180) mengemukan wawancara sebagai 

bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan sesorang yang 
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ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga 

disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara 

kualitatif, dan wawancara terbuka (openended interview). Mulyana 

(2001, h.181) menjelaskan bahwa wawancara tidak terstruktur 

merupakan percakapan yang informal, yang bersifat luwes, susunan 

kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, 

gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb) responden yang 

dihadapi. Peneliti menyiapkan kerangka pertanyaan, namun 

pertanyaan dapat disesuaikan dengan keadaan subjek, sehingga 

memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai 

permasalahan yang diteliti. Melalui wawancara terbuka, peneliti 

dapat menggali informasi melalui pengembangan-pengembangan 

pertanyaan, sehingga dapat memperkaya data yang diperoleh. 

Wawancara berlangsung selama kurang lebih 30 menit 

sampai dengan 1 jam tiap pertemuannya. Tempat wawancara 

ditentukan atas kesepakatan antara peneliti dengan subjek 

penelitian. Alat yang digunakan berupa alat perekam, alat tulis 

(buku dan pensil) dan daftar pertanyaan. 
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2. Observasi 

Observasi atau pengamatan biasa diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena 

yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas 

kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Observasi yang digunakan oleh peneliti merupakan observasi 

partisipan. Becker et al (dalam Mulyana, 2001, h. 162) menyatakan 

observasi partisipan merupakan pengamatan yang dilakukan sambil 

sedikit banyak berperan serta dalam kehidupan orang yang diteliti. 

Peneliti akan melakukan pengamatan berdasarkan pengetahuan 

subjek, dimana subjek dengan sukarela memberi kesempatan 

kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi 

terhadap: 

a. Kesan umum, kondisi fisik dan penampilan 

b. Perilaku yang cenderung ditampilkan 

c. Lingkungan tempat tinggal 

d. Kegiatan sehari-hari dan interaksi sosialnya 

Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang 

dilakukan subjek dalam kesehariannya dan merupakan salah satu 

upaya penunjang apabila informasi yang diperoleh melalui 

wawancara kurang lengkap atau tidak dapat terlihat melalui 

wawancara. 
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D. Uji Keabsahan Data 

Menetapkan keabsahan data ini dibutuhkan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu yang terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, 

ketergantungan dan kepastian (Moleong, 2007, h.173). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

(Moleong, 2007, h.330).  

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2007, h. 330).  

1.) Triangulasi Sumber 

Patton (dalam Moleong, 2007, h. 330) menyatakan bahwa 

triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu 

dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber diperoleh melalui 

teman subyek, pacar subyek, anggota keluarga yang dekat 

dengan subyek seperti kakak atau adik subyek serta supir 

atau pembantu subyek. 

2.) Triangulasi Metode 

Triangulasi ini digunakan peneliti melalui dua macam 

metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. 
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E. Metode Analisis Data 

Patton (dalam Moleong, 2007, h.280) mengungkapkan teknik 

analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik 

induktif. Langkah-langkah teknik analisis induktif yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa: 

1. Membaca Data  

Peneliti membaca dan menelaah kembali data yang telah 

diperoleh. Hal ini bertujuan untuk menemukan beberapa data atau 

informasi yang memiliki keterkaitan, kemiripan, bahkan 

pengulangan yang dapat menjadi kunci gagasan tertentu. 

2. Melakukan Koding 

Koding membantu memudahkan identifikasi fenomena, 

memudahkan perhitungan frekuensi kemunculan fenomena, 

frekuensi kemunculan kode menunjukkan kecenderungan temuan 

dan membantu menyusun kategori (Alwasilah, 2002, h.159). 

Peneliti yang telah membaca data, dapat melihat informasi yang 

saling berkaitan, kemudian diberi koding. Tindakan-tindakan 

subyek dalam menghadapi stres nantinya akan menjadi pedoman 

dalam pembuatan koding. 

3. Menentukan Kategori 

Berdasarkan proses koding, maka peneliti akan melakukan 

kategori. Kategori dilakukan dengan mengelompokkan koding yang 

memiliki kesamaan, kemudian dikategorikan dalam satu kategori.




