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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2002, h.3) metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata 

tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan dengan 

menggunakan metode kualitatif sendiri diarahkan pada latar dan individu secara 

holistik atau utuh. Penelitian ini akan menggunakan paradigma fenomenologis. 

Moleong (2002, h.9) menyatakan bahwa pendekatan fenomenologis adalah 

pendekatan dengan berusaha memahami arti perstiwa dan kaitan-kaitannya 

terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu atau dalam arti lain 

pendekatan dengan masuk ke dunia konseptual subjek dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini sesuai dengan tujuan penulis yang ingin lebih mendalami tentang 

bagaimana interaksi sosial pada remaja yang dititipkan di Panti Asuhan Kristen 

Tanah Putih Semarang. 

 

3.02. Subjek Penelitian 

Jumlah subjek yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak tiga subjek. Peneliti menggunakan teknik pengambilan subjek dengan 

menggunakan metode sampling non-probality sampling dengan teknik purposeful 

sampling. Non-probality sampling sendiri adalah metode dimana setiap individu 

dari populasi tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Herdiansyah 

(2011, h.106) menjelaskan bahwa purposeful sampling merupakan salah satu 
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teknik dalam non-probalitiy sampling yang berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki 

subjek sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum memulai penelitian, peneliti 

terlebih dahulu menentukan karakteristik subjek penelitian, adapun 

karakteristiknya sebagai berikut: 

a. Remaja berusia 13 hingga 17 tahun 

b. Tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang 

 

3.03. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam 

rangka mengetahui bagaimana interaksi sosial pada remaja di panti asuhan. 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2002, h.112) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya hanya 

berupa data tambahan, contohnya dokumen. Adapun metode yang akan 

digunakan antara lain adalah: 

3.03.01. Wawancara 

Moleong (2002, h.135) menyatakan bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) dan pemberi jawaban (interviewee). Peneliti akan menggunakan 

wawancara semi terstruktur. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan meminta izin terlebih 

dahulu untuk melakukan wawancara baik kepada pimpinan panti asuhan maupun 

kepada subjek yang akan diwawancara. Setelah mendapatkan persetujuan maka 

peneliti akan mulai menentukan jadwal wawancara dan pengumpulan data 

sesuai kesepakatan dengan subjek penelitian. 
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Saat melakukan wawancara, peneliti juga akan menggunakan alat bantu 

seperti recorder (untuk merekam suara), alat tulis, dan buku catatan untuk 

membantu peneliti saat akan melakukan analisis data. 

Peneliti membuat panduan wawancara berdasarkan pada teori Soerjono 

Soekanto mengenai aspek-aspek interaksi sosial meliputi komunikasi, sikap, 

timgkah laku kelompok, dan norma sosial. Selain itu peneliti juga membuat 

panduan wawancara berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi 

interaksi sosial meliputi faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor 

simpati milik Ahmadi. Pedoman wawancara yang akan digunakan oleh peneliti 

kepada subjek adalah sebagai berikut: 

a. Identitas 

1) Identitas diri subjek (nama, usia, asal, hobi) 

2) Identitas keluarga subjek (orang tua, saudara kandung) 

b. Kehidupan di panti asuhan 

1) Bagaimana awal mula subjek bisa tinggal di panti asuhan? 

2) Bagaimana perasaan subjek tinggal di panti asuhan ini? 

3) Apa saja kegiatan subjek selama tinggal di panti asuhan? 

4) Bagaimana subjek menyikapi aturan-aturan panti asuhan? 

c. Kehidupan di sekolah 

1) Bagaimana pengalaman subjek ketika menjadi siswa baru di 

sekolah? 

2) Apa saja kegiatan subjek ketika di sekolah? 

3) Bagaimana subjek menyikapi peraturan-peraturan di sekolah? 

d. Faktor imitasi 

1) Apa yang membuat subjek melanggar peraturan di rumah? 
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2) Apa yang membuat subjek melanggar peraturan di sekolah? 

3) Apa yang membuat subjek melanggar peraturandi panti asuhan? 

4) Apakah subjek memiliki tokoh yang dikagumi? Jika iya, bagaimana 

cara subjek untuk mengagumi orang tersebut? (apakah seperti 

mengikuti gaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya) 

e.  Faktor sugesti 

1) Bagaimana respon subjek terhadap perkataan orang lain kepada 

dirinya? 

f. Faktor identifikasi 

1) Apakah subjek memiliki tokoh yang dikagumi? Jika iya, bagaimana 

cara subjek untuk mengagumi orang tersebut? (apakah seperti 

mengikuti gaya berpakaian, gaya rambut, perilaku, nilai-nilai) 

g. Faktor simpati 

1) Bagaimana sikap subjek ketika sedang tertarik dengan orang lain? 

2) Bagaimana sikap subjek ketika melihat orang lain sedang mengalami 

masalah? Apa yang akan dilakukan? 

3) Bagaimana sikap subjek ketika melihat orang lain sedang 

memperoleh keberhasilan? Apa yang akan dilakukan? 

3.03.02. Observasi 

Banister menyatakan bahwa observasi berasal dari bahasa Latin yang 

artinya mengikuti dan memperhatikan, dengan kata lain observasi adalah 

mengamati sasaran perilaku yang dituju dengan teliti dan sistematis (dalam 

Herdiansyah, 2011, h.131). Metode observasi yang akan digunakan peneliti 

adalah metode observasi partisipan, yaitu metode observasi dimana observer 

(peneliti) ikut berpatisipasi dalam kegiatan observee. Observasi dilakukan untuk 
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mengumpulkan data tentang kehidupan dan aktivitas subjek saat di panti asuhan, 

bagaimana cara berkomunikasi dengan remaja lain dan para pengasuh. 

 

3.04. Uji Keabsahan Data 

Moleong (2002, h.175) menyatakan ada beberapa teknik pemeriksaan 

dalam menetapkan keabsahan data yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, analisis kasus 

negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, uraian rinci, auditing. 

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari 

dan kemudian memfokuskan diri kepada hal-hal tersebut dengan rinci (dalam 

Moleong, 2002, h.179). 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu guna mengecek ataupun 

digunakan sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (dalam Moleong, 

2002, h.178) menyebutkan bahwa ada empat macam triangulasi yaitu yang 

memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menggunakan triangulasi yang memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan 

sumber adalah membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan 

sebuah informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. 
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c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dan kemudian melakukan diskusi dengan rekan 

sejawat.  

 

3.05. Metode Analisis Data 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002, h. 103) analisis data adalah 

sebuah proses mengatur urutan data yang diperoleh lalu mengorganisasikannya 

ke dalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ada empat metode 

analisis data yang dijelaskan oleh Herdiansyah (2011, h.164) yang akan peneliti 

gunakan yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualititatif tidak memiliki segmen atau 

waktu tersendiri melaikan dapat dilakukan sepanjang waktu penelitian. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman seluruh 

data ang diperoleh untuk menjadi satu bentuk tulisan yang kemudian akan 

dianalisis. 

c. Display Data 

Display data merupakan langkah yang dilakukan setelah reduksi data, 

proses ini adalah mengolah data setengah jadi dalam bentuk tulisan dan sudah 

memiliki alur (tema) yang jelas ke dalam kolom matriks, kemudian memecah 

tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan kemudian 

diakhiri dengan memberikan coding. 
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d. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Tahap Verfikasi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana tahap ini bertujuan untuk 

mengambil kesimpulan terhadao jawaban dari setiap pertanyaan yang telah 

diajukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


